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F710 Wireless Gamepad

Draadloze 2.4GHz-verbinding

Aansluiten en vergeten

Weg met die draad, geniet van je vrijheid: draadloos gamen. Sluit de nano-ontvanger gewoon aan op een USB-
poort voor snelle 2.4GHz-gegevensoverdracht met vrijwel geen vertragingen, uitval of storingen.

Motors met dubbele vibratiefeedback

Voel de game

Ontdek een nieuw niveau van feedback dat je kunt voelen bij elke dreun, botsing en explosie in games die
vibratiefeedback ondersteunen.

Uitgebreide gameondersteuning

Hits en klassiekers spelen

Gebruik de consolepoorten met hun eigen controller of ga lekkerder zitten terwijl je pc-games speelt. De F710 is
gemakkelijk in te stellen en te gebruiken met je favoriete games dankzij XInput/DirectInput, de twee meest
voorkomende ingangstandaarden.



Steam Big Picture

Op je tv spelen

Koppel de F710 met Big Picture en navigeer door Steam, surf over het web, speel games en nog veel meer,
allemaal vanuit je luie stoel. Neem al je Steam-games mee naar de huiskamer, pak je F710, ga zitten en geniet.

Exclusieve D-pad met vier knoppen

Rol de D-pad

Standaard D-pads rusten op één draaipunt, waardoor de controle niet accuraat is. De D-pad glijdt over vier
afzonderlijke schakelaars voor een meer responsief en tastbaar gevoel.

Vertrouwde consoleachtige indeling

Pakken en spelen

Dankzij de vertrouwde indeling kies je instinctief de juiste acties, zodat je in een mum van tijd kunt gaan gamen. De
F710 is ontworpen om een consoleachtige ervaring te bieden, is gebaseerd op traditioneel ontwerp en ligt lekker in
de hand.

Gemakkelijk in te stellen en te gebruiken

Aanpassen aan jouw wensen

Wijzig de standaardopdrachten of pas de F710 gemakkelijk aan voor een niet-ondersteunde titel via de Logitech
Profiler-software. De knoppen zijn volledig programmeerbaar en kunnen zelfs toetsenbord- en muisopdrachten
imiteren.

Comfortabele grip

Ligt lekker in de hand

Geniet van lange, comfortabele gamesessies dankzij gladde rondingen en gevormde rubberen grips.

Energie

Ondersteund aantal accu's/batterijen 2

Type accu/batterij AA

Ergonomie

Kleur van het product Zwart, Zilver

Invoerapparaat

Analoge duim-sticks Ja



Gaming controle functie toetsen D-pad
Gaming platforms ondersteund PC

Reflex vibratie Ja

Soort apparaat Gamepad

Minimale systeemeisen

CD-ROM drive Ja

Overige specificaties

Compatibele besturingssystemen Win XP, Vista, 7

D-pad Ja
Minimale systeemeisen USB CD-ROM

USB Ja

Poorten & interfaces

Aansluiting RF

Connectiviteitstechnologie Draadloos

Frequentiebereik 2,4 GHz
Ontvanger type Nano-ontvanger

Software

Ondersteunt Windows Ja


