Ziva 4-in-1 Gaming Bundle

#24233

Conjunto gaming 4 em 1

Conjunto gaming completo com teclado iluminado, rato, tapete para rato e auscultadores para começares a jogar
imediatamente

Características principais

• Teclado gaming com iluminação LED multicor e de tamanho
normal
• Design robusto e resistente a derramamentos acidentais com
modo de jogo especial para desativar a tecla Windows
• Rato gaming iluminado com velocidade ajustável (1000 - 1600 2200 - 3000 DPI)
• Rato com revestimento em borracha para maior aderência
• Tapete para rato gaming com uma grande superfície de 220 x
300 mm
• A superfície com textura do tapete para rato funciona com todos
os sensores e sensibilidades do rato

O que está na caixa
• Teclado gaming

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7

• Rato gaming

• macOS Catalina (10.15) ou posterior

• Tapete para rato gaming

• Chrome OS

• Auscultadores gaming

• 2 portas USB

• Guia do utilizador

• Ligação combinada de 3,5mm para auscultadores/microfone
• OU ligação de 3,5mm para auscultadores e ligação de 3,5mm para microfone
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Ziva 4-in-1 Gaming Bundle
Complete Gaming Bundle
With this 4-in-1 bundle, you can instantly upgrade your
gaming gear and give a co-ordinated look to your setup. The
keyboard, mouse, mousepad and headset are all designed for
gaming and provide the speed, convenience and comfort you
need.

Action-Ready Gaming Keyboard
Be prepared for any in-game action with the Ziva keyboard. Its
full-size layout gives you quick control as the sturdy,
spill-resistant design and special gaming mode (disabling the
Windows key) allow for non-stop gaming. Have the LED
illumination put you in a winning mood and let the games
begin.

Spotlight on Mouse Control
Multicolour LED lighting will shine a light on your skills as you
guide the illuminated Ziva mouse through the game. With
adjustable speed (1000-3000 DPI) and a rubber coating, you’ve
got the speed and grip needed to take control. The included
gaming mousepad has a large surface, and its texture is
suited for all mouse sensitivities and sensors, so you have the
freedom to make those winning moves.

Headset Set for Victory
The Ziva headset makes gaming both more fun and more
comfortable. Fully enjoy the audioscape of your game or talk
tactics through the microphone - which you can also easily
fold away. The soft over-ear cushions keep you comfortable
throughout even the longest of gaming sessions.
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Ziva 4-in-1 Gaming Bundle
GERAL
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

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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