
Trust GXT 960 GRAPHIN LIGHTWEIGHT RGB GAMING
MOUSE

Code:
MOUTI23758A

Vendor code:
23758

EAN code:
8713439237580

USB, 200 - 10000 DPI, Win/Mac/Chrome

Snelheid is alles

Op het online strijdtoneel heb je geen tijd om na te denken. Daarom heb je een muis nodig die je bij kan benen. De
Trust GXT 960 Graphin is licht in gewicht, razendsnel en heeft een aanpasbare polling rate van maximaal 1000Hz.
Het is duurzaam, gebruikt glijpads met enorm weinig frictie voor een soepele besturing, en heeft een eigen identiteit
dankzij de RGB LED-verlichting. Eerst schieten; vragen stel je later maar.

Vlieg als een vlinder

Als het gewicht van jouw team op je schouders rust, dan mag je geen last hebben van het gewicht van je muis. De
GXT 960 Graphin weegt maar 74 gram dankzij de honingraatbehuizing. In combinatie met de polling rate van
maximaal 1000Hz, de aanpasbare resolutie van maximaal 10.000 DPI en de glijvlakken met minimale frictie, ben jij
zeker in het voordeel.

Steek als een bij

Maar aan alleen snelheid heb je niet genoeg; jouw gear moet wel betrouwbaar zijn. De gevlochten kabel voorkomt



onnodig gesleep, zodat jij de muis met volledige bewegingsvrijheid bedient zonder dat je bang hoeft te zijn dat de
kabel ergens aan blijft hangen. Daarnaast beschikt de Graphin over twee handige duimknoppen om je volledige
controle over jouw games te geven, terwijl de twee hoofdknoppen je uitnodigen om je vinger op de trekker te
houden.

En zie er waanzinnig uit

De honingraatbehuizing is niet alleen functioneel, het geeft de GXT 960 Graphin ook een unieke uitstraling. Pas de
RGB LED-verlichting aan zoals jij wil via de geavanceerde software, en je laat de wereld precies weten met wie ze
te maken hebben. De volgende keer dat jij op een LAN-party bent, weet iedereen heel goed wie je bent.

Design

Belichting Ja

Ergonomisch ontwerp Nee
Kleur van de verlichting Multi

Kleur van het product Zwart

Oppervlakte kleur Monotoon
Vormfactor Rechtshandig

Energie

Stroombron Kabel

Gewicht en omvang

Breedte 63 mm
Diepte 126 mm

Gewicht 106 g

Hoogte 40 mm

Minimale systeemeisen

Andere ondersteundende systemen Chroom

Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 7,Windows 8

Muis

Aanpasbare bewegingsresolutie Ja

Aansluiting USB Type-A
Aantal knoppen 6

Aantal scroll wheels 1

Bedoeld voor Gamen
Bewegingsdetectietechnologie Optisch

Bewegingsresolutie 10000 DPI

Functietoetsen Rug, DPI-schakelaar, Voorruit

Programmeerbare muisknoppen Ja
Scroll richtingen Verticaal

Scroll type Wiel



Soort knoppen Drukknoppen
Stemmingsrato 1000 Hz

Verpakking

Aantal 1

Gebruiksaanwijzing Ja

Type verpakking Doos


