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Rato gaming sem fios recarregável
#24480

Fique (re)carregado com esse mouse sem fio para jogos, que oferece DPI ajustável e 50 horas de bateria

Características principais
• Os DPI ajustáveis de 200 a 10.000 dão-te melhor controlo
• A bateria recarregável embutida dura por até 50 horas - perfeita

para aquelas longas sessões de jogo
• Os switches mecânicos Kailh foram testados até 80 milhões de

cliques para um tempo de vida otimizado
• Joga com baixa latência com ou sem fios enquanto carregas – és

tu quem decide
• A iluminação RGB personalizável garante um ambiente gaming à

tua medida
• 6 botões programáveis ao teu estilo de jogo

O que está na caixa
• Rato gaming sem fios
• Cabo USB-A para USB-C de 160 cm
• Microrrecetor USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7
• Porta USB livre
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Long-term relationship
Make it official with the Trust Redex, featuring a built-in
battery that provides up to 50 hours of continuous playtime
and durable Kailh mechanical switches that last up to 80
million clicks.

Feel the power
Click it to win it, thanks to low latency in both wired or
wireless mode – so your actions are as fast as your reactions.
Plus, an LED on/off switch enables you to power down when
your gaming session ends.

Be a control freak
An adjustable – and highly accurate – optical sensor offers
sensitivity up to 10,000 DPI, while 6 programmable buttons
enable you to customise your mouse to suit your play style.

Light up your life
Feeling blue? No worries – use the included software to adjust
the RGB lighting to boost your mood or match your setup’s
vibe.



GXT 980 Redex Rechargeable Wireless Gaming Mouse

Data de publicação: : 08-01-2022 Número do artigo: 24480
© 2022 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24480
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439244809
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24480/materials

GERAL
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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