
GXT 266 4-pack Thumb Grips for PS5

Publicatie datum: 11-12-2020 Artikelnummer: 24170
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/24170
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439241709
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24170/materials

Duimgrepen - 4-pack voor PS5
#24170

Set van 4 duimgrepen voor je PlayStation 5-controller, voor meer grip en controle

Eigenschappen
• Krijg meer grip op je games met duimgrepen om je controller te

bedienen
• Set van in totaal 4 duimgrepen, waarvan er twee in het donker

oplichten
• Elke duimgreep heeft een stevig reliëf voor extra grip en

controle
• Voorkomt slijtage van je controller
• Gemakkelijk aan te brengen, te verwijderen en schoon te maken

Wat zit er in de verpakking
• Set van 2x 2 duimgrepen
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Genoeg grip
Heb jij een nieuwe PlayStation 5? Welkom in de wereld van
next-gen-gaming! Om je te helpen genoeg grip te krijgen op
jouw nieuwe DualSense-controller komen deze Trust Thumb
Grips je redden. Deze set bestaat uit totaal 4 thumb grips,
waarvan er 2 glow-in-the-dark zijn, om je te helpen jouw
duimen goed op de analoge sticks te laten zitten.

Houd het netjes
Los van de verbeterde grip, voorkomen deze thumb grips ook
dat jouw controllers slijtage ondergaan van het dagelijkse
gebruik. En als ze vuil worden, dan zijn deze thumb grips weer
eenvoudig te verwijderen en te reinigen. Dus speel door en
houd het netjes.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

20 mm Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

6 mm Total weight 8 g

Weight of main unit 4 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS5
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