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Draadloze gamingmuis
#24178

Draadloze gamingmuis met regenbooggolfverlichting en in totaal 9 knoppen

Eigenschappen
• Ergonomische vorm zorgt ervoor dat je urenlang comfortabel

kunt gamen
• Full RGB-ledverlichting met verstelbare kleuren en effecten
• Draadloos met de inbegrepen microreceiver; kabels die in de

knoop raken behoren tot het verleden
• In totaal 9 knoppen voor volledige controle over je games
• De geïntegreerde knop waarmee je met één klik drie keer kunt

schieten geeft je een voorsprong tijdens verhitte gevechten
• Wissel met één druk op de knop tussen

800/1200/1600/2000/2400/4800 dpi

Wat zit er in de verpakking
• Draadloze gamingmuis
• Micro-USB-ontvanger
• 2 AA-batterijen
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Mac OS X (10.15 of nieuwer)
• Vrije USB-poort



GXT 131 Ranoo Wireless Gaming Mouse

Publicatie datum: 02-02-2022 Artikelnummer: 24178
© 2022 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/24178
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439241785
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24178/materials

Zo ziet succes eruit
Maak kennis met de Trust GXT 131 Ranoo; een draadloze
gamingmuis met 9 knoppen, een knop voor drie keer schieten
met één klik en RGB-verlichting. Dankzij de ergonomische
vorm kun je urenlang comfortabel gamen. Je kunt zelfs het
gewicht van deze gamingmuis beperken door slechts één
batterij te gebruiken. Als je je ooit hebt afgevraagd hoe succes
eruit ziet: zo dus.

Sneller en intenser
Verschillende situaties vragen om verschillende tactieken.
Daarom is de Ranoo ontworpen voor veelzijdigheid. Met de
geavanceerde optische sensor kun je wisselen tussen
gamestijlen en er een kiezen die het beste aansluit op de
situatie. Ga voor snel met de maximale resolutie van 2400 dpi
of kies voor langzame en beheerste bewegingen met de
laagste instelling van 800 dpi. Alle andere instellingen
daartussenin (1200, 1600 en 2000 dpi) zijn net zo eenvoudig te
selecteren als de missie daarom vraagt.

Nooit meer in de knoop
Wanneer een gamesessie intens wordt, is het laatste waar je
op zit te wachten dat je muissnoer vast komt te zitten. Met de
Ranoo behoort dat probleem tot het verleden. Dankzij de
draadloze micro-ontvanger kun je gamen met een stabiele
verbinding van 2,4 GHz en heb je altijd de controle. Geniet van
je vrijheid.

Een persoonlijk tintje
De Trust Ranoo heeft 9 knoppen, waardoor je veel opties hebt
om je perfecte gamingmuis samen te stellen. Daarnaast is de
Ranoo uitgerust met RGB-verlichting, waardoor deze muis niet
alleen mooi aansluit bij je gamingsetup, maar ook iets
persoonlijks wordt. Geef de Ranoo een persoonlijk tintje en
wordt één met je game.
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ALGEMEEN
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

86 mm

Depth of main product
(in mm)

124 mm Total weight 138 g

Weight of main unit 90 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2000, 2400,

4800
Max. DPI 4.800 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model PAW3212 Acceleration 10 G

Polling rate 500Hz Tracking speed 30 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, ctrl, dpi +, dpi -,
fire, forward, left, mid, right

Number of buttons 9 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight True Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming False Indicators Battery, DPI

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery False Power saving True
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FEATURES
Silent click True On-board memory True

Gliding pads Teflon Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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