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Metalen gamingtoetsenbord met ledverlichting in regenboogkleuren
#23796

Metalen gamingtoetsenbord met ledverlichting in verschillende kleuren

Eigenschappen
• Volledige indeling met stevige metalen bovenplaat
• Ledverlichting in regenboogkleuren met verstelbare helderheid

en snelheid
• Speciale gamingmodus voor het uitschakelen van de

Windows-toets voor ononderbroken gamen
• Snelle en eenvoudige bediening via 12 kantoor- en

mediafunctietoetsen
• Geïntegreerde telefoonhouder zodat je je scherm in de gaten

kunt houden

Wat zit er in de verpakking
• Toetsenbord

Systeem vereisten
• Pc/laptop met USB-poort
• Windows 10, 8 of 7
• macOS 10.15 (Catalina) of nieuwer
• Chrome OS
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Sterk en kleurrijk
Met een stevige, metalen plaat kan de Trust GXT 853 Esca
Metal Rainbow Gaming-keyboard alles aan waar je op het
online slagveld mee te maken krijgt. Dit kleurrijke
gaming-toetsenbord heeft aanpasbare LED-verlichting om het
die echte gamer-uitstraling te geven, terwijl de geïntegreerde
telefoonhouder je zicht geeft op belangrijke berichten tijdens
het spelen.

Full-size layout
De Esca heft een full-size layout, wat inhoudt dat je volledige
de controle hebt, zelfs als het niet game-gerelateerd is. Er zijn
12 media- en office-functietoetsen aanwezig en het heeft een
complete numpad, wat de Trust Esca geschikt maakt voor elk
soort gebruik; van het typen van documenten tot het winnen
van Battle Royals.

Je blik op de overwinning
Blijf geconcentreerd, zeker als je midden in een heftige strijd
zit. De Esca heeft een speciale gaming-modus die de
Windows-toets uitschakelt; zo ben je er zeker van dat je niet
ineens op je desktop belandt. Daarnaast kunnen
binnenkomende berichten ook enorm afleiden. Door je
telefoon in de telefoonhouder te plaatsen, zie je direct of het
bericht belangrijk is, zonder dat je langer dan een seconde je
ogen van je computerscherm haalt.

Jouw identiteit
De Trust Esca is uitgerust met regenboog-LED-verlichting om
het die echte gamer-uitstraling te geven. Pas de snelheid van
de kleuren aan en stel de helderheid in op een manier die jou
bevalt. Sluit dit gaming-toetsenbord aan op je pc, stel het in
naar je eigen wensen en ga online. De noobs wachten op je.
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ALGEMEEN
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

46 mm

Width of main product
(in mm)

465 mm Depth of main product
(in mm)

167 mm

Total weight 668 g Weight of main unit 646 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys 12

Macro keys False Programmable keys False

Special keys FN keys Macro programming False

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

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Rainbow

Key illumination False

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT TOP 1 PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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