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GXT 107 Izza Wireless Gaming Mouse
Geef uw gamingvaardigheden de vrijheid Bent u op zoek naar een handige gamingmuis die over alle basisfuncties
beschikt, maar ook een krachtig draadloos ontwerp heeft? Met het ontwerp dat geschikt is voor zowel links- als
rechtshandig gebruik, 6 game-knoppen en verlichting voldoet de draadloze GXT 107 Izza-gamingmuis aan de
verwachtingen. Draadloos vermogen U bent volledig vrij om te gamen met een draadloos bereik van 10 meter
zonder last te hebben van kabels. Sluit de opbergbare micro-USB-ontvanger aan en u kunt starten met gamen.
Klaar met gamen? Berg de ontvanger op in de muis zelf of laat deze in uw pc of laptop zitten. Breng uw game-
installatie tot leven De Izza heeft een aantrekkelijke, volledig verlichte bovenkant. Niet alleen is de bovenkant van
rubber voorzien voor een stevige grip, maar u kunt hier tevens u gekozen DPI-niveau bekijken. De afwisselende
kleuren brengen uw game-installatie tot leven! Reageer snel De GXT 107 heeft 6 game-knoppen voor ultieme
productiviteit en efficiëntie. Er is geen software nodig om de knoppen in te stellen, dus u kunt deze direct gebruiken
voor uw game. Schakel tussen snelheden van 800 DPI tot maximaal 2000 DPI. Gebruik een lagere DPI-instelling
voor preciezer schieten en een hogere DPI-instelling voor snelle reflexen en het vlug verkennen van uw omgeving.

Design

Belichting Ja
Ergonomisch ontwerp Nee

Kleur van de verlichting Multi

Kleur van het product Zwart
Vormfactor Ambidextrous



Energie

Ondersteund aantal accu's/batterijen 1

Oplaadbaar Nee

Stroombron Batterijen
Type batterij AA

Ergonomie

Aanpasbaar gewicht Nee

Aansluitbereik 10 m

Gewicht en omvang

Breedte 72 mm

Diepte 42 mm

Gewicht 86 g
Hoogte 131 mm

Muis

Aanpasbare bewegingsresolutie Ja

Aansluiting RF Draadloos

Aantal knoppen 6

Aantal scroll wheels 1
Bedoeld voor Gamen

Bewegingsdetectietechnologie Optisch

Bewegingsresolutie 2000 DPI

Frequentieband 2.4 GHz
Programmeerbare muisknoppen Nee

Scroll type Wiel

Soort knoppen Drukknoppen
Stemmingsrato 250 Hz

Stille klik Nee

Versnelling (max) 8 G

Verpakking

Aantal 1

Batterijen inbegrepen Ja
Meegeleverde ontvanger Ja

Wireless ontvanger interface USB Type-A


