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Dubbel oplaaddock - Xbox Series X / S
#24177

Laad maximaal twee originele gamecontrollers tegelijkertijd op; inclusief twee oplaadbare accu’s

Eigenschappen
• Laad maximaal twee controllers tegelijkertijd op
• Berg en laad je controllers op een veilige plek op
• De stijl van het laadstation past bij de stijl van je console
• Inclusief twee oplaadbare accu’s van elk 1200 mAh
• Laadindicator toont de oplaadstatus
• Gevoed door de USB-poort van je console

Wat zit er in de verpakking
• Dubbel oplaaddock
• 2x oplaadbare accu’s (elk 1200 mAh)
• USB-C-oplaadkabel
• Gebruikershandleiding
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Neem je kracht terug
Maak je nooit meer zorgen dat je controllers leeg zijn. Met de
de Trust GXT 250 Duo Charging Dock voor de Xbox Series X |
S zijn jouw controllers altijd klaar voor gebruik, dankzij de
meegeleverde accu’s en dual-charge-functie.

Verspil geen batterijen
De controller van de nieuwste Xbox maakt nog gebruik van
alkaline-batterijen. Nou, nu niet meer. De Duo Charging Dock
wordt geleverd met twee heroplaadbare accu’s, wat goed voor
het milieu is en je veel geld bespaart. En omdat je twee accu’s
tegelijk oplaadt met deze dock, scheelt het ook waardevolle
tijd.

Het past
De GXT 250 Duo Charging Dock past qua stijl goed bij de Xbox
Series X, wat dit een geweldige metgezel maakt voor je nieuwe
console. Gebruik de enkele USB-kabel om de dock op de
console aan te sluiten, en leg jouw controllers erop om ze op
een veilige plek te bewaren. Door je console in slaapmodus te
houden, zijn jouw controllers volledig opgeladen als je weer
een game wilt spelen.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

58 mm Width of main product
(in mm)

42 mm

Depth of main product
(in mm)

250 mm Total weight 160 g

Weight of main unit 140 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Xbox Series X
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