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Gaming accessoires

Sensor: High accuracy sensor 3200DPI
DPI: 1000-1600-2400-3200 ( 4 levels )
LED colors: 3x LED lights with breathing effect
Buttons: 6 high responsive buttons
Interface: USB 2.0
Cable length: 1,5m Nylon braided cable
Weight: 135g
Dimensions: 85x37x130mm (WxHxD)

Type nr: PL3300 Gaming Muis 3200 DPI
Voor de maximale game ervaring

Gebruik de PL3300 Gaming muis voor de beste game ervaring. De muis 
is uitgerust met een zeer nauwkeurige optische sensor. Je kiest uit vier 
voorgeprogrammeerde DPI niveaus tot 3200 DPI. Het ergonomische ontwerp 
zorgt voor een perfecte grip. Dankzij de speciale nylon USB kabel zijn knopen 
in je kabel verleden tijd.

4 DPI niveaus
De Play gaming muis heeft een nauwkeurige optische sensor. Druk op de DPI 
knop om eenvoudig tussen de 4 voor-ingestelde DPI niveaus te schakelen. De 
niveaus gaan van 1200 tot maximaal 3200 DPI. 

Breathing-effect: automatisch kleurverloop
De PL3300 heeft 4 kleuren die zich langzaam afwisselen met een breathing-
effect.  

Ergonomisch ontwerp
Dankzij het ergonomische ontwerp ligt de gaming muis perfect in je hand. Je 
verslaat je tegenspelers eenvoudig met deze lichtgewicht muis die is uitgerust 
met 6 knoppen en een scrol wiel. 

Knoopvrije kabel
Wat is er nou vervelender dan knopen in je kabel? De nylon USB kabel zorgt 
ervoor dat deze nooit meer in de knoop kan raken. 

• Nauwkeurige sensor: instelbaar tot 3200 DPI
• DPI switch: kies tussen 4 voorgeprogrammeerde DPI niveaus
• 4 kleuren verlichting die automatisch van kleur verandert
• Ergonomisch ontwerp: comfortabel gamen
• 6 knoppen en scrol wiel
• Nylon USB kabel
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Gaming Muismat
Grote muismat geschikt voor elke gaming muis

De PL3340 Gaming muismat is speciaal ontworpen voor gaming en is geschikt 
voor zowel optische- als lasermuizen. Dankzij het extra grote oppervlak 
(400x320mm) heb je meer dan genoeg ruimte. De speciale antislip laag op de 
onderkant zorgt ervoor dat de muismat niet wegglijdt tijdens het gamen. 

• Geschikt voor alle soorten gaming muizen
• Speciaal ontworpen oppervlak om nauwkeurig te gamen
• Rubberen anti-slip onderkant
• Groot oppervlak: 400x320mm

Material: Rubber
Size:Large
Surface: Soft
Thickness: 4mm
Weight: 280g
Dimensions (WxD): 400x320 

Type nr: PL3340

EXTRA LARGE 
400x320mm



©2017 EwentNo rights may be derived from inaccurately presented content. Ewent cannot be held liable or responsible for inaccurately presented content.

www.play-gaming.net

Gaming accessoires

Comfortabele over-ear Gaming Headset
Gaming headset met krachtige bas

De comfortabele PL3320 Gaming Hoofdtelefoon met over-ear oorkussens en 
ingebouwde microfoon heeft een krachtige bas voor de ultieme game-beleving. 
Het volume stel je eenvoudig in met de regelaar. Ook kun je de microfoon 
gemakkelijk in- en uitschakelen. De bijgeleverde adapter zorgt ervoor dat je de 
headset naast je pc ook kunt gebruiken op je gameconsole zoals een Xbox One 
en PlayStation 4. Knopen in de kabel zijn verleden tijd dankzij de Nylon kabel. 

Ingebouwde volumeregeling
Dankzij de ingebouwde volumeregeling en microfoonschakelaar pas je 
eenvoudig het volume aan en schakel je de microfoon in- of uit. Handig wanneer 
je met anderen aan het gamen bent en wel wilt luisteren maar niet je eigen stem 
wilt laten horen. 

Te gebruiken met Xbox One en PlayStation 4
Is de Xbox One of PlayStation 4 je favoriete game console? Gebruik de 
meegeleverde 3.5mm jack adapter om de headset aan te sluiten. 

Knoopvrije kabel
Wat is er nou vervelender dan knopen in je kabel tijdens het gamen? De met 
nylon omhulde kabel zorgt ervoor dat deze nooit meer in de knoop raakt. 

• Comfortabele over-ear oorkussens met verstelbare hoofdband
• Krachtige bass unit
• Met volume regelaar en mute schakelaar
• Geschikt voor game consoles dankzij de meegeleverde jack adapter
• Nylon kabel

Sound output: 2.0 stereo
Form factor: Over-ear
Speaker driver: 40mm
Sound control: Volume control with mute switch for 
Microphone.
Microphone: Integrated Rotary microphone with 
omnidirectional patterns
Headphone Sensitivity: 126dB±3dB
Frequency: 20-20000Hz
Mic Sensitivity:-54db±3db  
Interface: 2x 3,5mm jack
Cable length: 1,5m Nylon braided cable
Weight: 226g
Dimensions:190x200x80mm (WxHxD)

Type nr: PL3320
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LED colors: 3-area LED lights with breathing effect
Media keys: 12
Special function keys: LED, Windows key lock 
Anti-Ghosting keys: 19 keys
Interface: USB 2.0
Cable length: 1,5m Nylon braided cable
Weight: 675g
Dimensions: 460x40x165mm (WxHxD) 

PL3310 US Layout

PL3311 IT Layout

PL3312 ES Layout

PL3313 HU Layout

PL3314 BE Layout

PL3315 PT Layout

SOLID METAL
full-sized keyboard

Metalen Gaming Toetsenbord 
Metalen gaming toetsenbord voor uren speelplezier

Het Play Gaming Toetsenbord is je ideale game-maatje door zijn robuuste 
metalen ontwerp. Voor de beste spelbeleving heeft het Gaming Toetsenbord 
achtergrondverlichting met drie instelbare kleurstanden. Het breathing-
effect zorgt voor een subtiele overgang van de kleuren. Daarnaast heeft het 
toetsenbord een Anti-Ghosting functie waardoor je 19 toetsen tegelijk kunt 
gebruiken. Ook is het toetsenbord uitgerust met een Windows lock toets. 
Knopen in de kabel zijn verleden tijd dankzij de nylon USB kabel. 

Windows lock toets
Wanneer je lekker in een spel zit wil je voorkomen dat je op de Windows-toets 
drukt tijdens het gamen. Het Play Toetsenbord heeft een speciale Windows lock 
functie die zorgt voor een blokkade van de Windows-toets. Zo kun je ongestoord 
gamen.

Achtergrondverlichting met breathing-effect
Met de 3 vooraf ingestelde kleurstanden pas je de achtergrondverlichting van 
het toetsenbord eenvoudig aan. Het breathing-effect zorgt voor een subtiele 
overgang van de kleuren. De intensiteit en kleurstand van de leds kun je zelf 
selecteren. Wanneer je helemaal geen achtergrondverlichting wilt, schakel je de 
leds eenvoudig uit. 

Anti-Ghosting functie
Het Play Gaming Toetsenbord is uitgerust met een Anti-Ghosting functie die 
ervoor zorgt dat je tot 19 toetsen tegelijkertijd kun gebruiken.

Robuust metalen toetsenbord met nylon USB kabel 
Het stevige metalen toetsenbord heeft 12 multimediatoetsen. De USB 
aansluitkabel blijft knoopvrij dankzij de nylon omhulling. 

• Achtergrondverlichting: 3 kleuren met breathing-effect.
• Robuust metalen toetsenbord
• Anti-Ghosting keys: Geschikt voor het tegelijkertijd registreren  

van 19 toetsaanslagen
• 12 Multimedia toetsen
• Windows lock toets om gaming modus in te schakelen
• Nylon USB kabel


