Nostromo ™SpeedPad n52 - F8GFPC100ea
De Nostromo SpeedPad n52 is ervoor gemaakt om de vijand te kunnen verslaan en beschikt over alle voordelen van zijn
door critici goed ontvangen voorganger, de n50. Met de n52 voelt u het bloed harder door uw aderen stromen dankzij de
geavanceerde opties waarmee u de bovenhand kunt krijgen in uw spel. Dit gebruiksvriendelijke apparaat combineert
toetsenbord- en gampad-functionaliteit en biedt u meer tools voor het aanpassen van uw game naar uw wensen dan ooit
tevoren.We hebben goed geluisterd naar de reacties van gamefanaten. Aan de hand van deze informatie hebben onze
ontwerpers de innovatieve, stijlvolle en veelzijdige n52 ontworpen om u op eenvoudige wijze toegang te geven tot een
arsenaal van dodelijke manoeuvres. Dus begin nu met het inprogrammerenvan 104 functies – en zie hoe gevaarlijk u bent
geworden.
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Biedt u alle voordelen van een toetsenbord en evenals geweldige spelprestaties en flexibiliteit, waardoor u de overhand kunt krijgen in first-person shooters en elk
willekeurig ander spel
Maakt u een geduchte tegenstander met een arsenaal dat u met een tikje van uw vinger kunt inzetten
U verslaat meer tegenstanders dan ooit dankzij 104 programmeerbare functies
Te programmeren voor 8 verschillende hoeken en diagonale acties
Verruimt uw horizon met verregaande programmeerbaarheid die u kunt delen en gebruiken voor vrijwel elk programma of applicatie
<b>Met de Nostromo Array Software kunt u:</b><BR>104 functies programmeren<BR>profielen aanmaken, instellen en uitwisselen<BR>knopfuncties van het internet
downloaden en<BR>toetsenbord en assen remappen
14 programmeerbare toetsenbordknoppen EN 2 duimknoppen
Een extra rij toetsen (ten opzichte van de n50) die speciaal ingesteld kunnen worden voor vooraf geselecteerde games
Muiswieltje voor intuïtieve en bliksemsnelle acties – 360 graden draaibaar scrollwiel
Verstel- en verwijderbare linkerhandsteun waardoor comfort voor iedereen gegarandeerd is
Programmeerbaar besturingspad met 8 richtingen voor 8 invalshoeken en diagonale acties
Voldoet aan de eisen van extreme gamers vanwege haar solide basis met een intern metalen gewicht en een rubberen onderstel

