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Base de carga dupla para PS5
#24451

Base de carga para carregar e guardar dois comandos de PS5 em simultâneo

Características principais
• Carrega dois comandos em simultâneo
• O design vertical da base, pensado para a economia de espaço,

complementa o estilo da tua consola
• Ligação instantânea e totalmente integrada, dispensa

conversores
• Os indicadores luminosos mostram o estado da carga e da

ligação
• Alimentação USB através da porta da tua consola

O que está na caixa
• Base de carga dupla
• Cabo de carga USB-C
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Porta USB livre
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GERAL
Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

65 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm Total weight 76 g

Weight of main unit 104 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS5, PS5 Digital
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