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4’ü 1 arada Oyun Seti
#24233

Oynamaya hemen başlamak için aydınlatmalı klavye, fare, fare altlığı ve kulaklık ile eksiksiz oyun paketi

Key features
• Tam boyutlu düzene sahip çok renkli LED aydınlatmalı oyun

klavyesi
• Dayanıklı, sıçramalara karşı dayanıklı tasarımla Windows

anahtarını devre dışı bırakan oyun modu
• Ayarlanabilir hız ile aydınlatmalı oyun faresi (1000 - 1600 - 2200 -

3000 DPI)
• Sağlam bir kavrama için, fare kauçuk kaplamaya sahiptir
• 220 x 300 mm büyüklüğünde yüzeye sahip oyun fare altlığı
• Fare altlığının yüzey dokusu tüm hassaslıklar ve sensörlerle

çalışır

What's in the box
• Oyun klavyesi
• Oyun faresi
• Oyun faresi altlığı
• Oyun kulaklığı
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• Windows 10, 8 veya 7
• macOS Catalina (10.15) veya üzeri
• Chrome OS
• 2 x USB bağlantı noktası
• Kombine 3,5mm kulaklık/mikrofon bağlantısı
• VEYA 3,5mm kulaklık bağlantısı ve 3,5mm mikrofon bağlantısı
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Eksiksiz Oyun Paketi
Bu 4'ü 1 arada paket ile oyun ekipmanınızı anında yükseltebilir
ve kurulumunuza bütünlük sağlayan bir görünüm
verebilirsiniz. Klavye, fare, fare altlığı ve kulaklığın her
biri oyunculuk için tasarlanmıştır ve ihtiyacınız olan hız,
kolaylık ve konforu sağlarlar.

Aksiyona Hazır Oyun Klavyesi
Ziva klavye ile oyun için tüm aksiyona hazır olun. Tam boyutlu
düzeni size sağlam, dökülmelere karşı dayanıklı tasarımı
üzerinde hızlı kontrol sağlar ve özel oyun modu (Windows
tuşunu devre dışı bırakır) kesintisiz oyun oynamanıza olanak
verir. LED aydınlatmanın sizi zafer havasına sokmasına izin
verin ve oyunu başlatın.

Fare Kontrolünde Bir Numara
Aydınlatmalı Ziva fareyi oyun boyunca kullanırken çok renkli
LED aydınlatma yeteneklerinize ışık tutacak. Ayarlanabilir hız
ve (1000-3000 DPI) ve kauçuk kaplama sayesinde kontrolü ele
almak için gereken hız ve tutuşa sahip olacaksınız. Dahili oyun
fare altlığı büyük bir yüzeye sahiptir ve dokusu tüm fare
hassasiyetleri ve sensörleri için uygundur, bu sayede o zafer
getiren hareketleri yapmak için gereken özgürlüğe sahip
olacaksınız. 

Zaferin Kulaklığı
Ziva kulaklık oyunlarınız hem daha keyifli hem de daha
konforlu yapar. Oyununuzun ses tasarımının tadını çıkarın
veya kolayca katlanabilir mikrofon ile taktik konuşun.
Yumuşak kulak üstü yastıklar sizi en uzun oyun seanslarında
bile konforlu tutar.  
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GENERAL
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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