GXT 267 4-pack Thumb Grips for Xbox

Conjunto de 4 capas aderentes para manípulos analógicos - Xbox Series X

#24174

Conjunto de 4 capas aderentes para manípulos analógicos para o comando da tua Xbox Series X, permitindo maior
aderência e controlo

Características principais

• Tem maior controlo sobre os jogos com as capas aderentes para
os manípulos analógicos do teu comando
• Conjunto de 4 capas aderentes para manípulos analógicos no
total, dois dos quais brilham no escuro
• Cada capa aderente para manípulos analógicos contém várias
marcas com pontos para maior aderência e controlo
• Impede o desgaste por utilização do comando
• De fácil aplicação, remoção e limpeza

O que está na caixa

• Conjunto de 2x2 capas aderentes para
manípulos analógicos
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GXT 267 4-pack Thumb Grips for Xbox
Get a Grip
You’ve got a shiny new Xbox Series X or Xbox Series S?
Welcome to next-gen gaming! To help you get a good grip on
your new controller, these Trust Thumb Grips are there to
save the day. This set has a total of 4 thumb grips, two of
which are glow in the dark, to help you keep your thumbs on
the analogue sticks.

Keep it Clean
Apart from the enhanced grip, these thumb grips will reduce
the wear and tear that your controller faces through every day
use. And if they get dirty, these thumb grips are easily
removable and cleanable. So game on and keep it clean.
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GERAL
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

8g

Weight of main unit

4g

Compatible Consoles

Xbox Series X

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console
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PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT ESHOT 1
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PRODUCT PICTORIAL 2

PACKAGE FRONT 1
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