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Toetsenbord met TKL-verlichting
#23698

Compact metalen gamingtoetsenbord met meerkleurige LED-verlichting

Eigenschappen
• Compact TKL-ontwerp (20% kleiner) neemt slechts weinig ruimte

in beslag op je bureau of in je tas
• Meerkleurige LED-verlichting en ademend effect
• Anti-Ghosting: Tot 10 toetsen tegelijkertijd indrukken
• Robuuste metalen achterplaat met rubberen antiglijvoeten voor

extra stabiliteit
• 12 sneltoetsen voor mediafuncties
• Speciale gamingmodus voor het uitschakelen van de

Windows-toets

Wat zit er in de verpakking
• Gamingtoetsenbord
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Op Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger
• Chrome OS
• USB-poort
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De compacte koning
Gamers willen alleen de beste hardware om zo verzekerd te
zijn van een overwinning. Maar als je dezelfde hardware mee
wil nemen naar LAN-parties, toernooien en events, dan is een
kleinere form-factor misschien handig. De Trust GXT 833
Thado is een tenkeyless-gaming-keyboard, 20% kleiner dan
een toetsenbord mét een numpad, waardoor je het makkelijk
mee kunt nemen. De metalen backplate maakt de Thado
stevig, terwijl de LEDs het feest verlichten.

Tenkeyless-ontwerp
De Thado heeft een tenkeyless-ontwerp, wat inhoudt dat het
maar 80% van de ruimte van een traditioneel toetsenbord in
beslag neemt. Dat is vooral handig wanneer je niet zoveel
ruimte op je bureau hebt of als je jouw hardware graag
meeneemt. Maar laat je niet van stuk brengen door het
kleinere formaat; dit TKL-toetsenbord doet exact wat je mag
verwachten van een gaming-keyboard.

Vol met features
De Trust Thado zit vol met features die de gamer voorop
zetten. Denk aan anti-ghosting, waardoor je tot 10 toetsen
tegelijk kunt aanslaan. Al jouw opdrachten worden door je
game uitgevoerd. De game-modus voorkomt afleidingen door
de Windows-toets uit te schakelen, terwijl de anti-slipvoetjes
dit toetsenbord op z’n plek laat staan, zelfs als de
gemoederen tijdens een match hoog oplopen.

Volledige controle
Tijdens het gamen, heb je volledige controle over elke situatie
die je je van je tegenstander in je schoot krijgt geworpen. En
als je klaar bent, heb je net zoveel controle over je media. De
12 Direct Access-mediatoetsen geven je namelijk volledige
controle over je muziek en video’s.
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Ademend effect
Functionaliteit is tot daar aan toe, maar het oog wil ook wat!
Dankzij de LED-verlichting van de Trust Thado TKL, blink je ver
boven de competitie uit. Dus kijk goed naar het ademende
effect van de verlichting, focus je op wat je te doen staat en
win die Battle Royals.
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ALGEMEEN
Full Size keyboard False Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

359 mm Depth of main product
(in mm)

135 mm

Total weight 709 g Weight of main unit 688 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 87 Numeric Key Pad False

Trackpad False Media keys 12

Macro keys False Programmable keys False

Special keys No Life time of key 5000000 presses

Anti-Ghosting Yes Macro programming False

Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Green Yellow

Key colours Rainbow

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory True Wrist support False

Software False Special features TKL size



GXT 833 Thado TKL Illuminated Gaming Keyboard

Publicatie datum: 01-05-2021 Artikelnummer: 23698
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23698
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439236989
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23698/materials

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4, Xbox

One
Compatible Software
Platforms

Windows
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