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Conjunto gaming 4 em 1
#24496

Conjunto gaming 4 em 1 com auscultadores confortáveis, rato e teclado com iluminação e tapete para rato
antiderrapante

Características principais
• Tudo o que precisas para criar um sistema gaming completo
• Funciona com todos os PC e portáteis: basta ligar, configurar e

começar imediatamente a jogar
• Teclado de tamanho normal com iluminação em onda arco-íris,

6 teclas anti-ghosting e 12 teclas multimédia de acesso direto
• Auscultadores gaming com almofadas supra-aurais confortáveis

e microfone ajustável
• Os altifalantes de 40 mm proporcionam uma experiência sonora

cristalina
• Telecomando em linha com controlo de volume e botão

silenciador do microfone

O que está na caixa
• Teclado gaming
• Auscultadores gaming
• Rato gaming
• Tapete para rato
• Cabo de extensão (50 cm)
• Cabo adaptador para PC (100 cm)

Requisitos de sistema
• PC ou portátil com 2 portas USB livres
• Windows 10, 8, ou 7
• Ligação de 3,5 mm para auscultadores e ligação de 3,5 mm para microfone
• OU ligação combinada de 3,5 mm para auscultadores/microfone
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