Logitech®

Wireless Gamepad F710
De ervaring van consolegamen via een draadloze
2.4GHz-verbinding
• Draadloze 2.4GHz-verbinding
• Uitgebreide gameondersteuning
• Profiler-software
• Twee vibratiemotoren
• Vertrouwde lay-out
Geen snoeren die in de weg kunnen zitten. De Logitech® Wireless
Gamepad F710 maakt gebruik van een krachtige, betrouwbare,
draadloze 2.4GHz-verbinding, en met de dubbele vibratiemotoren voel
je elke treffer, botsing en explosie. Met meerdere modusinstellingen
kun je de ervaring van consolegamen overbrengen op je pc en heb
je ondersteuning voor de grootste variëteit aan games. Met Profilersoftware kun je de gamepad programmeren, zodat je er toetsenborden muisopdrachten mee kunt uitvoeren*. Dankzij het klassieke
controllerontwerp kun je je volledig op je game concentreren. Het unieke
ontwerp met de zwevende D-pad zorgt ervoor dat de gamepad beter
reageert op snelle richtingsveranderingen. De rubbergrepen maken het
gamen extra comfortabel.
* Vereist software-installatie.

SCIENCE WINS.

Logitech®

Wireless Gamepad F710
Pakketspecificaties

Onderdeelnummer EWR
Barcode
Onderdeelnummer EER

Pakketinhoud
Primaire verpakking

Hoofdverpakking

940-000142

n.v.t.

5099206041899 (EAN-13)

50992060418916 (SCC-14)

940-000145

n.v.t.

Barcode

5099206041905 (EAN-13)

50992060419012 (SCC-14)

Gewicht

406,00 g

1860,00 g

Lengte

16,80 cm

26,70 cm

Breedte

7,90 cm

18,70 cm

Hoogte/diepte

20,00 cm

18,30 cm

Volume

2,654 dm3

0,0091 m3

1 primaire verpakking

1

n.v.t.

1 tussenverpakking

0

n.v.t.

1 hoofdverpakking

4

1

792

198

1 container 20 ft

1 pallet EURO

12912

3228

1 container 40 ft

26688

6672

1 container 40 ft HQ

31136

7784

•
•
•
•

Gamepad
Plug-and-forget nano-ontvanger
2 AA-batterijen
Ontvangerdraad voor een groter
bereik
• Handleiding
• 3 jaar fabrieksgarantie en volledige
productondersteuning

Systeemvereisten
• Windows® 8, Windows® 7, Windows
Vista®
• USB-poort
• Internetverbinding voor optionele
softwaredownload

Technische specificaties
XInput-modus:
• A-, B-, X- en Y-knoppen LB- en
• RB-knoppen
• Analoge vuurknoppen links en rechts
• Start- en Terug-knoppen
• Twee klikbare analoge mini-joysticks
• 8-wegs D-pad
• Home-toets
• Sportmodus
• Aan/uit-knop voor vibratie
DirectInput-modus:
• 10 programmeerbare knoppen*
• Programmeerbare vuurknoppen links
en rechts*
• Twee programmeerbare analoge
mini-joysticks*
• 8-wegs programmeerbare D-pad*
• Sportmodus
• Aan/uit-knop voor vibratie
* Vereist software-installatie.
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