MSW634 Kierownica do
gier 4w1
PC/PS3/PS4/XBOX ONE

Stań do wyścigu!
Specjalnie wyprofilowana kierownica MSW634 umożliwia w pełni płynne, wygodne sterowanie w grach wyścigowych i
symulatorach. Ma ona średnicę 10 cali, zapewniającą precyzję nawet podczas skomplikowanych manewrów. A tych
może być naprawdę wiele, bo obrót kierownicy wynosi aż 270 stopni! Gdy tego potrzebujesz, możesz zmienić
ustawienia czułości i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla danej gry lub pojazdu.

Mnogość dostępnych opcji
Produkt oprócz kierownicy ma również gałkę zmiany biegów, dwa analogowe pedały oraz panel z kilkunastoma
przyciskami. Wszystkie te elementy dają wręcz nieograniczoną ilość opcji sterowania podczas gry, tym bardziej, że
można je programować, zmieniając ich funkcje w zależności od aktualnych potrzeb. Dla zapewnienia większego
realizmu wprowadzono też opcję wibracji, które da się wyraźnie poczuć na wybojach lub przy zderzeniu z przeszkodą!
Produkt jest kompatybilny z komputerami PC oraz konsolami PS3, PS4 i XBOX ONE.

Pełen komfort z Manta MSW634
Kierownica jest ergonomicznie wyprofilowana – z myślą o komforcie również podczas najdłuższych wyścigów. Na
powierzchni chwytnej ma ona malutkie wgłębienia, zapewniające większą przyczepność i sterowność – zupełnie jak w
dobrych modelach samochodów. Kilka mądrze rozmieszczonych podstawek zapewnia odpowiednie podparcie – nie
ma obaw o to, że kierownica niespodziewanie się przemieści, nawet podczas pokonywania najbardziej wymagających
odcinków specjalnych! Żeby zapewnić produktowi optymalną trwałość, do jego wykonania użyto wytrzymałych
tworzyw sztucznych, które nie zużyją się nawet po pokonaniu tysięcy kilometrów. Przed pedałami umieszczono

natomiast podstawkę z niedużymi wcięciami, dzięki którym pięty nie będą się ślizgać. Same pedały również
zaopatrzono w elementy zapewniające lepszą kontrolę nad pojazdem. Wszystko po to, byś dojechał do mety jako
pierwszy!

Dane techniczne
WIBRACJE:

TAK

ZAKRES OBROTU:

270°

FUNKCJE:

DODATKOWE FUNKCJE:

Programowalne pedały
analogowe, programowalna
gałka zmiany biegów i
hamulca ręcznego,
sekwencyjna zmiana biegów

5

KOMPATYBILNOŚĆ:
PROGRAMOWANE PRZYCISKI:
SREDNICA KIEROWNICY:

903089 900825

Regulowany kąt kierownicy,
kontrola trakcji, regulowana
czułość
MAC OS, VISTA, XP,7,8,10
PC, PS3, PS4, XBOX ONE
Tak
10 cali

