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Rato para jogos e tapete para rato
#24625

Rato de grande precisão para jogos com 4000 dpi e tapete para rato com superfície em tecido texturado para máxima
precisão e suavidade no controlo

Características principais
• Cobertura totalmente iluminada
• Botão seletor de velocidade (800-4000 dpi)
• 6 botões de reação rápida
• Tampa superior em borracha para maior aderência
• Formato para ambidestros
• Superfície de 245 x 210 mm

O que está na caixa
• Rato
• Tapete para rato
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8, 7
• Porta USB
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A shocking duo
The GXT 783 Izza Gaming Mouse & Mouse Pad set has arrived
– delivering a lightning-inspired look to your gaming setup –
and a textured mouse pad with a large, 245x210mm surface
area.

Lightning-quick
The bundle’s mouse features 6 responsive buttons and a
speed select button (800-4000 DPI), so you can act – and react
– as quickly and accurately as possible.

All hands on deck
The mouse’s rubberised top cover sets you up for a firm grip
and hours of comfortable playing time, while its ambidextrous
form factor means it's suitable for left- and right-handed
users.  
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

CORES
GXT 783X Gaming Mouse &
Mouse Pad
24625

GXT 783 Izza Gaming Mouse &
Mouse Pad
22736
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