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Rato de Gaming Leve
#24634

Jogue para ganhar com este rato de gaming leve, juntamente com botões 80 mill Kailh, DPI ajustável e iluminação RGB

Características principais
• DPI ajustável (200-10,000) para uma precisão melhorada
• Revestimento de 72 gramas para uma resposta rápida do rato
• Botões Kailh tanto para o lado esquerdo como para o direito -

dura até 80 milhões de cliques
• Iluminação RGB ajustável para combinar com a vibe da sua

organização de gaming
• 6 botões programáveis para uma experiência de jogo

personalizada
• Botão que desliza para ajustar a taxa de disposição para uma

precisão melhorada

O que está na caixa
• Rato de gaming

Requisitos de sistema
• Entrada USB
• Windows 10 ou 11
• macOS 10.15, 11 ou 12
• Chrome OS



GXT 981 Lightweight Gaming Mouse

Data de publicação: : 12-08-2022 Número do artigo: 24634
© 2022 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24634
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439246346
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24634/materials

Lightweight for heavy use
A 72g lightweight design primes you for hours of gaming
comfort, so you’re always ready for another match.

All about accuracy
An adjustable – and highly accurate – optical sensor offers
sensitivity from 200-10,000 DPI, readying you for intense
matches and fast reactions.

Long-term relationship
Durable Kailh mechanical switches that last up to 80 million
clicks, meaning the wired Redex is here to stay.

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.
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Be a control freak
6 programmable buttons enable you to customise your
mouse to suit your playstyle or game type – FPS, RTS,
whatever you like.
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GERAL
Ergonomic design False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

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

Sensor model PMW3325 Acceleration 20 G

Polling rate 125-1000Hz Tracking speed 100 ips

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi loop, forward,
left, lights on/off, mid, right,
special buttons

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

6

Macro programming True Adjustable weights False

Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

INPUT
Power source USB

SIZE & WEIGHT
Formfactor Standard Total weight 105 g

Weight of main unit 74 g Depth of main product
(in mm)

39 mm

Width of main product
(in mm)

54 mm Height of main product
(in mm)

112 mm
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FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True

Special features Physical polling rate slider,
80 million clicks Kailh
switches

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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