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Oplaadbare draadloze gamingmuis
#24480

Altijd (op)geladen met deze draadloze gaming-muis, met instelbare DPI en 50 uur levensduur van batterijen

Eigenschappen
• Instelbare DPI van 200-10.000 voor meer controle
• Ingebouwde oplaadbare batterij biedt tot wel 50 uur speeltijd -

perfect voor die lange gaming-sessies
• Mechanische Kailh-schakelaars die zijn getest tot wel 80 miljoen

keer klikken voor een langere gebruiksduur van het apparaat
• Speel draadloos met lagere latentie of bedraad terwijl je de muis

oplaadt: de keuze is aan jou
• Aanpasbare RGB-verlichting voor een sfeervolle gamingsetup
• 6 programmeerbare knoppen die je kunt afstemmen op je

gamestijl

Wat zit er in de verpakking
• Draadloze gamingmuis
• USB-A naar USB-C kabel van 160 cm
• USB-micro-ontvanger
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Vrije USB-poort
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Lange relatie
Maak het officieel met de Trust Redex, met een ingebouwde
batterij die je 50 uur ononderbroken speeltijd biedt en
duurzame mechanische Kailh-switches die tot wel 80 miljoen
kliks meegaan.

Voel de kracht
Klik om te winnen, dankzij de lage latentie in zowel bekabelde
als draadloze modus, dus je acties zijn even snel als je
reacties. Bovendien kun je met de led aan-uitschakelaar de
stroom uitschakelen wanneer je gamingsessie klaar is.

Als een controlfreak
Een instelbare - en zeer nauwkeurige - optische sensor biedt
gevoeligheid tot 10.000 DPI. En met 6 programmeerbare
knoppen kun je jouw muis aanpassen aan jouw speelstijl.

Licht in de duisternis
Niet lekker in je vel? Geen zorgen: met de meegeleverde
software kun je de RGB-verlichting aanpassen voor een beter
humeur, of afstemmen op de vibe van je setup.



GXT 980 Redex Rechargeable Wireless Gaming Mouse

Publicatie datum: 08-01-2022 Artikelnummer: 24480
© 2022 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/24480
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439244809
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24480/materials

ALGEMEEN
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

112 mm Width of main product
(in mm)

54 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 111 g

Weight of main unit 86 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

SENSOR
DPI range 200 - 10000 dpi Max. DPI 10.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Right-handed

Controls LED, backward, dpi loop,
forward, left, mid, off, on,
right, special buttons

Number of buttons 6

DPI button True Programmable buttons True

Adjustable weight False Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

INPUT
Power source Battery

FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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