GXT 785 Ravius 2-in-1 Gaming Set with Headset & Mouse

#24487

2-in-1-gamingset met headset en muis

2-in-1-gamingset met over-ear gamingheadset voor meerdere platforms en nauwkeurige muis met stevige grip

Eigenschappen

• Gamingheadset met helder geluid en diepe bas (drivers van 40
mm)
• Comfortabele pasvorm: zachte over-ear pads en een verstelbare
hoofdband
• Opvouwbare microfoon, inline-afstandsbediening met volumeen dempregeling
• Vaste kabel van 1 m (console) plus verlengkabel van 50 cm en
adapter Y-kabel van 1 m (pc/laptop)
• Gamingmuis met verlicht logo in voortdurend veranderende
kleuren
• Snelheidsselectieknop (600 - 4800 dpi)

Wat zit er in de verpakking
• Headset

Systeem vereisten
• USB-poort

• Muis

• Windows 10, 11

• Adapterkabel

• macOS 10.15, 11, 12

• Verlengkabel

• Chrome OS
• 3,5mm-aansluiting voor hoofdtelefoon/microfoon
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GXT 785 Ravius 2-in-1 Gaming Set with Headset & Mouse
Twee in één
Krijg meer waar voor je geld met de Ravius 2-in-1-gamingset
met een comfortabele over-ear headset en verlichte
gamingmuis met instelbare DPI. Wie is er klaar om te gaan
gamen? Jij bent klaar om te gaan gamen!

Luid en duidelijk
De drivers van 40 mm zorgen voor een helder geluid en een
diepe bas. De headset is uitgerust met een opvouwbare
microfoon en dankzij de in-line volumeregeling en de
dempfunctie ben je duidelijk hoorbaar. Of juist niet natuurlijk.

Met de snelheid van het licht
De snelheidsselectieknop (600-4800 DPI) staat garant voor
een nauwkeurige bediening. Bovendien heb je dankzij de één
meter lange vaste kabel - met een verlengkabel voor
pc-gamers - nog meer bewegingsvrijheid. En hadden we al
gezegd dat de muis verlicht is?
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GXT 785 Ravius 2-in-1 Gaming Set with Headset & Mouse
SIZE & WEIGHT
Total weight

450 g

Weight of main unit

275 g

Depth of main product
(in mm)

95 mm

Width of main product
(in mm)

190 mm

Height of main product
(in mm)

200 mm

Compatible Software
Platforms

Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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