GXT 265 Cintar RGB headset stand

#23647

Suporte para auscultadores RGB

Suporte para auscultadores iluminada a RGB com duas portas USB

Características principais

• Suporte para auscultadores, para guardar os seus auscultadores
gaming em segurança
• Uma solução para manter a secretária arrumada e o
equipamento organizado
• Design superestável com pesos e pés em borracha
antiderrapante
• Design universal, suporta todos os auscultadores com e sem fios
(até 215 mm)
• Duas portas USB para ligar outros dispositivos, como o rato e os
auscultadores
• Rebordos iluminados com RGB pulsante

O que está na caixa

• Suporte para auscultadores

Requisitos de sistema
• Porta USB livre

• Cabo USB
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GXT 265 Cintar RGB headset stand
Heads up
Keep your headset out of the way, but within arm’s reach, so
you can start gaming at a moment’s notice – keeping your
desk looking stylish and decluttered.

Keep it lively
Whoever said headset stands are boring? Breathing RGB
illumination adds colour and flair to your gaming setup.

In charge
Two easy-to-reach USB-A ports ensure that your peripherals
are always charged up and ready to go.
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GXT 265 Cintar RGB headset stand
GERAL
Number of USB ports

2

POWER ADAPTER
Power adapter included False

GAMING
Designed for gaming

True

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

USB

PROTECTION
Protections

Short-circuit

INSTALLATION
Driver needed

False

OUTPUT
USB port A types

2

CONNECTIVITY
USB version

2.0

Ethernet port

False

Cable length main cable 150 cm

SIZE & WEIGHT
Total weight

425 g

Weight of main unit

362 g

Depth of main product
(in mm)

130 mm

Width of main product
(in mm)

130 mm

Height of main product
(in mm)

255 mm

Compatible Consoles

No

CONTROL
Power switch

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

Data de publicação: : 25-08-2022
© 2022 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23647
URL: www.trust.com/23647
Código EAN: 8713439236477
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23647/materials

GXT 265 Cintar RGB headset stand

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT FRONT 2

PRODUCT SIDE 1

PACKAGE VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

Data de publicação: : 25-08-2022
© 2022 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23647
URL: www.trust.com/23647
Código EAN: 8713439236477
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23647/materials

