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4-in-1-gamingbundel
#24233

Complete gamingbundel met verlicht toetsenbord, muis, muismat en headset waarmee je direct kunt gaan gamen

Eigenschappen
• Meerkleurig gamingtoetsenbord van volledige grootte met

LED-verlichting
• Stevig, morsbestendig ontwerp met speciale gamingmodus

waarmee de Windows-toets wordt uitgeschakeld
• Verlichte gamingmuis met verstelbare snelheid (1000 - 1600 -

2200 - 3000 dpi)
• De muis heeft een rubberen coating voor een stevige grip
• Gamingmuismat met groot oppervlak van 220 x 300 mm
• De textuur op het oppervlak van de muismat is geschikt voor

alle gevoeligheden en sensoren

Wat zit er in de verpakking
• Gamingtoetsenbord
• Gamingmuis
• Gamingmuismat
• Gamingheadset
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• macOS Catalina (10.15) of nieuwer
• Chrome OS
• 2 x USB-poort
• Gecombineerde aansluiting van 3,5 mm voor hoofdtelefoon/microfoon
• OF 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting en 3,5mm-microfoonaansluiting
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Complete gamingbundel
Met deze 4-in-1-bundel kun je je game-uitrusting direct
upgraden en je configuratie een gecoördineerde uitstraling
geven. Het toetsenbord, de muis, de muismat en de
hoofdtelefoon zijn speciaal ontworpen voor gaming en bieden
snelheid, gemak en comfort.

Gamingtoetsenbord dat volledig op actie is
voorbereid
Wees voorbereid op elke actie in de games die je speelt met
het Ziva-toetsenbord. Dankzij de indeling op volledige grootte
beschik je over volledige controle, en dankzij het robuuste
morsbestendige ontwerp en de speciale gamingmodus
(waarmee de Windows-toets wordt uitgeschakeld) kun je
non-stop gamen. Laat de LED-verlichting je een gevoel van
onoverwinnelijkheid geven en laat de strijd beginnen.

Spotlight op de muisbediening
Veelkleurige LED-verlichting werpt een licht op je
vaardigheden terwijl je de verlichte Ziva-muis door de game
leidt. De aanpasbare snelheid (1000-3000 DPI) en een rubber
coating beschik je over de snelheid en de grip waarmee je het
heft in handen neemt. De meegeleverde gaming-muismat
heeft een groot oppervlak met een structuur waarmee alle
gevoeligheden en sensoren van de muis volledig tot hun recht
komen. Je kunt dus onbelemmerd alle winnende moves
uitvoeren. 

Hoofdtelefoonset voor de overwinning
Met de Ziva-hoofdtelefoon is gamen niet alleen leuker maar
ook comfortabeler. Geniet optimaal van het audioscape van je
game of bespreek de beste tactiek met je microfoon, die je
makkelijk wegklapt als je hem niet nodig hebt. De over-ear
oorkussens voelen zacht aan en blijven comfortabel zitten,
zelfs bij de langste gamingsessies.  
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

32 mm Width of main product
(in mm)

439 mm

Depth of main product
(in mm)

163 mm Total weight 549 g

Weight of main unit 521 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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