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İki Şarj İstasyonu - Xbox Series X / S
#24177

Aynı anda iki orijinal oyun kumandasına kadar şarj etme olanağı; iki şarj edilebilir pil paketi içerir

Key features
• Aynı anda iki kumandaya kadar şarj etme imkanı
• Kumandalarınızı güvenli bir yerde saklayın ve şarj edin
• Şarj istasyonu konsolunuzun tarzını tamamlar
• Tanesi 1200mAh olan iki yeniden şarj edilebilir pil paketi içerir
• Şarj belirteci şarj durumunu gösterir
• Konsolunuzun USB portundan güç alır

What's in the box
• İkili şarj istasyonu
• 2 adet yeniden şarj edilebilir pil paketi (her

biri 1200mAh)
• USB-C şarj kablosu
• Kullanım kılavuzu
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Gücü Elinize Alın
Artık asla şarjı bitmiş oyun kollarından endişe etmeyin. Xbox
Series X | S için Trust GXT 250 Çiftli Şarj Yuvası, birlikte verilen
pil paketleri ve çiftli şarj işlevi sayesinde oyun cihazlarınızı her
zaman hazırda ve şarj edilmiş halde tutar.

Pil Harcamaya Son Verin
En yeni Xbox’a ait oyun kolu hala tek kullanımlık pillerle
çalışıyor. Yani, şu ana kadar öyleydi. Çiftli Şarj Yuvasının iki
adet şarj edilebilir pil paketi ile birlikte gelmesi onu sadece
çevre için mükemmel bir çözüm haline getirmekle kalmaz,
aynı zamanda epeyce para tasarrufu yapılmasını da sağlar.
Ayrıca bu yuvada her iki pil paketini de tek seferde şarj
edeceğiniz için, değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi de
sağlar.

Uyum Sağlar
GXT 250 Çiftli Şarj Yuvası, Xbox Series X’in görünümünü
andırdığından dolayı yeni konsolunuz için harika bir
arkadaştır. Yuvayı konsola bağlamak için tek USB kablosunu
kullanın ve oyun kollarınızı güvenli bir yerde tutmak için üste
yerleştirin. Konsolunuzu uyku modunda tuttuğunuzda, oyun
kollarınız şarj olacak ve oyun oynamak istediğinizde kullanıma
hazır bekleyecektir.
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GENERAL
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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