
Logitech G923 Trueforce SIM Racing Wheel XBOX & PC

Code:
JOYLOG923TRUEFORCE

Vendor code:
941-000158

EAN code:
5099206082816

Xbox One, 260 x 278 x 270 mm, 2.25 kg, 428.5 x 311 x 167 mm, 3.1 kg

ECHT RACEN KOMT VAN BINNENUIT.

VOEL DE TOEKOMST VAN RACEN

Maak kennis met de volgende generatie racesturen. Het bekroonde Logitech G-design is opnieuw ontworpen om in
te spelen op je gamephysics, voor ongekend realisme. Voel de pistons pompen, het knarsende grind en elke
schakeling, slip en haarspeldbocht als nooit tevoren.

GEAVANCEERDE SIMULATIE MET TRUEFORCE

Onze nieuwste innovatie in forcefeedbacktechnologie maakt rechtstreeks verbinding met in-game simulatie-engines
en physics voor betrouwbaardere reacties in real time. Het feedbackfrequentiebereik is ook verhoogd voor drastisch
verbeterd detail en realisme in vergelijking met de vorige generaties.

VOEL TRUEFORCE IN DEZE GAMES



CLOSED-LOOP MOTORREGELING

De juiste stroom betekent de juiste koppeling. De geavanceerde firmware van de G923 controleert de stroom die
door de wielmotoren vloeit en past de spanning voortdurend aan de uitvoer van de gamephysics aan. Door verder
te gaan dan standaardinstellingen, levert de G923 een uiterste precisie en ongekend realisme.

MEER TRACTIE. MINDER ROOK.

Ga strakker en sneller van start dankzij programmeerbare startassistentie met dubbele koppeling in ondersteunde
games.

GEMAAKT OM TE RACEN

Het klassieke design is gemoderniseerd. De nieuwe kleurinstellingen, eersteklas geborsteld metaal, sportief lederen
stikwerk en gepolijste pedalen geven de G923 een professionele finish. Functionele look met een geïntegreerde
middenmarkering en draaiknop.

GAMEBESTURING OP HET WIEL

Volledige Xbox One- of PS4-bedieningselementen zijn ingebouwd in het stuurwiel. Het maakt niet uit hoe je racet, je
hebt elke opdracht aan je vingertoppen.

SELECTIEDRAAIKNOP MET 24 STANDEN

Tractie, koppel, remkracht: dit kun je allemaal instellen via een geïntegreerde draaiknop die jij kunt bedienen.

PEDAAL VOOR GELEIDELIJK REMMEN

Responsiever, accurater. De progressieve veer bootst de prestaties van een drukgevoelig remsysteem na voor een
echte race-ervaring. Positioneer de pedaalvlakken voor hiel-teen-manoeuvres of nog meer controle.

INGEBOUWDE TOERENTAL INDICATOR

Ingebouwde gekleurde leds laten je toerentalbereik in ondersteunde games zien. Zie wanneer je in het rood gaat,
recht in je gezichtsveld.

AANPASSEN MET G HUB

Neem de volledige controle over je raceconsole. Pas de gevoeligheid van het wiel, forcefeedbackniveaus en de
knopaanpassingen aan via de krachtige G HUB Gaming Software voor pc. Meerdere op maat gemaakte profielen
voor elke game en toepassing.

Energie

Stroombron Kabel

Ergonomie

Autokalibratie Ja

Doosmateriaal pedalen Cold rolled steel, Polyoxymethyleen (POM),
Roestvrijstaal

Ergonomische grip Ja

Kleur van het product Zwart



Stuurwielmateriaal Aluminium, Leer, Roestvrijstaal, Staal

Gewicht en omvang

Gewicht 2,25 kg
Pedaalafmetingen (BxDxH) 428,5 x 311 x 167 mm

Pedaalgewicht 3,1 kg

Stuurafmetingen (BxDxH) 260 x 278 x 260 mm

Invoerapparaat

Force feedback Ja

Gaming platforms ondersteund PC, Xbox 360
Soort apparaat Stuurwiel + pedalen

Stuur-rotatiehoek 900°

Minimale systeemeisen

Minimale opslag schijfruimte 150 MB

Overige specificaties

USB Ja

Poorten & interfaces

Aansluiting USB
Connectiviteitstechnologie Bedraad

Software

Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1


