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Aanpasbare gamingmuis
#23764

Uiterst nauwkeurige gamingmuis met RGB-verlichting en verwisselbare zijplaten

Eigenschappen
• Geavanceerde optische sensor met resolutie tot 10.000 dpi
• 4 magnetisch verwisselbare zijplaten om zijknoppen en vorm

aan te passen
• 2 platen aan linkerzijde met configuratie via 3 of 9 knoppen,

programmeerbaar voor elke game
• 2 platen aan rechterzijde met verschillende vormen
• Volledig instelbare RGB-verlichting met meerdere lichteffecten
• Tot 14 onafhankelijk programmeerbare knoppen

Wat zit er in de verpakking
• Gamingmuis
• 4 zijplaten

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• USB-poort
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Aanpasbare gamebediening
Bij een gamingmuis heeft zelfs de kleinste beweging een grote
impact. Daarom moet je er absoluut op kunnen vertrouwen.
Stel je een muis voor die tot in de kleinste finesses is
afgestemd op jouw gamestijl en precies doet wat jij wilt. Met
de Trust GXT 970 Morfix Customisable Gaming Mouse is dat
geen droom, maar kan het echt: deze aanpasbare muis is
helemaal instelbaar volgens jouw unieke gamingvoorkeuren.

Meerdere zijplaten
De muis wordt geleverd met vier verwisselbare magnetische
zijplaten, zodat jij altijd geniet van een persoonlijke ervaring.
Kies uit verschillende zijknoppen en plaatvormen ontwerp zo
je eigen, unieke wapen. De twee platen voor de linkerkant zijn
respectievelijk voorzien van 3 en 9 knoppen, en kunnen
worden geprogrammeerd voor elke game - van shooters,
MOBA en battle royale tot RTS of MMORPG. De platen voor de
rechterkant hebben verschillende vormen, zodat je een model
kunt maken dat voor jou het prettigst in je hand ligt.

Programmeer je overwinning
Met 14 onafhankelijk programmeerbare knoppen (afhankelijk
van de gekozen zijplaat) geniet je van een écht persoonlijke
ervaring. Gebruik de geavanceerde software om knoppen en
macro's te programmeren, zodat je met één klik tot maar
liefst 168 acties kunt uitvoeren. Het is zelfs mogelijk om de
verlichting aan te passen.

Precisie binnen handbereik
De Trust GXT 970 Morfix Customisable Gaming Mouse is
uitgerust met een geavanceerde optische sensor met een
resolutie tot 10.000 dpi, voor een nog betere bediening.
Dankzij deze uiterst nauwkeurige sensor zijn je
muisbewegingen ongekend precies. Het dpi-niveau wordt
bovendien aangegeven door een led-lampje in een specifieke
kleur, zodat je de gekozen instellingen goed in het oog kunt
houden.
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Licht in de duisternis
De aanpasbare RGB-verlichting zorgt voor een nóg
persoonlijkere gamingervaring. Je kunt namelijk zelf je
favoriete verlichtingsmodus kiezen. Kies uit pulserende,
verspringende en andere lichteffecten of selecteer jouw
strijdkleur, met een volledig RGB-bereik van meer dan 16
miljoen kleuren.
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ALGEMEEN
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

126 mm Total weight 167 g

Weight of main unit 110 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 800, 1600, 2400, 3200, 4000,

5000
DPI range 200 - 10000 dpi

Max. DPI 10.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model PMW3325

Polling rate 125/250/500/1000Hz

LIGHTING
Lights True

CONTROL
Grip type Finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward, left, mid, right,
special buttons

Number of buttons 14 DPI button True

Programmable buttons True Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True

Special features 2 extra side pieces
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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