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Base de carga dupla - Xbox Series X / S
#24177

Carrega dois comandos de jogo originais em simultâneo e inclui duas baterias recarregáveis

Características principais
• Carrega dois comandos em simultâneo
• Guarda e carrega os teus comandos em local seguro
• A estação de carga complementa o estilo da tua consola
• Inclui duas baterias recarregáveis de 1200 mAh cada
• O indicador de carga mostra o estado da carga
• Alimentada pela porta USB da tua consola

O que está na caixa
• Base de carga dupla
• 2 baterias recarregáveis (1200 mAh cada)
• Cabo de carga USB-C
• Guia do utilizador
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Take Back Power
Never worry about empty controllers again. The Trust GXT
250 Duo Charging Dock for Xbox Series X | S will always have
your controllers ready and charged thanks to the included
battery packs and dual-charge function.

Stop Wasting Batteries
The controller for the latest Xbox still works on disposable
batteries. Well, no more. The Duo Charging Dock comes with
two rechargeable battery packs, making this solution not just
great for the environment, but it saves a lot of money too.
And because you’ll recharge both battery packs at ones in this
dock, it also saves you valuable time.

It Fits
The GXT 250 Duo Charging Dock resembles the look of the
Xbox Series X, making it a great companion for your new
console. Use the single USB cable to connect the dock to the
console and store your controllers on top to keep them in a
safe spot. By keeping your console in sleep mode, your
controllers will be charged and ready to go the next time you
want to play a game.
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GERAL
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



GXT 250 Duo Charging Dock for Xbox Series X / S

Data de publicação: : 01-05-2021 Número do artigo: 24177
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24177
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439241778
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24177/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT TOP 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT VISUAL 3
PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

