
Logitech® 
G29 Driving Force

Het ultieme simulatieracestuur voor PlayStation® 4,  
PlayStation® 3 en pc.

• Werkt met console en pc
• Realistische forcefeedback met helische anti-backlash 

tandwielen
• Gemakkelijk bereikbare gameknoppen
• Responsieve pedaleneenheid
• Kwaliteitsconstructie

G29 Driving Force is de ultieme simulatieracehardware voor de 
nieuwste PlayStation®4-, PlayStation®3- en pc-titels. Force feedback via 
twee motoren en helische tandwielen voor stille, vloeiende besturing. 
Roestvrijstalen versnellingsregelaars en led-indicators voor toerental/
schakelmoment helpen je direct en vloeiend te schakelen, zonder je 
ogen van het circuit te halen. De afzonderlijke pedaleneenheid biedt je 
natuurlijke, responsieve besturing met een niet-lineair rempedaal. Driving 
Force is gemaakt voor comfort en duurzaamheid met handgestikt leer 
en roestvrijstalen componenten. Dankzij ingebouwde klemmetjes en 
bevestigingspunten kan het stuur stevig aan een tafel of raceconsole 
worden bevestigd om verschuiven of wankelen tijdens agressieve 
manoeuvres te minimaliseren.



Logitech® 
G29 Driving Force

Pakketspecificaties Pakketinhoud:
• Forcefeedback-racestuur
• Pedalen
• Stroomtoevoer
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

Systeemvereisten:
PlayStation®4/PlayStation®3 en 
games die het racestuur met 
forcefeedback van Logitech® 
ondersteunen | OF Windows® 8, 8.1 of 
Windows® 7
• 150 MB vrije vasteschijfruimte
• USB-poort
• Games die het racestuur met 

forcefeedback van Logitech® 
ondersteunen

Technische specificaties:
Stuur: 
• Lengte: 260 mm
• Hoogte: 270 mm
• Breedte: 278 mm
• Gewicht zonder kabels: 2,25 kg

Pedalen:
• Lengte: 428,5 mm
• Hoogte: 167 mm
• Breedte: 311 mm
• Gewicht zonder kabels: 3,1 kg

© 2015 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen 
gedeponeerd zijn. PS, PlayStation, PS3 en PS4 zijn allemaal gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer 
Entertainment Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve 
eigenaren.

Onderdeelnummer EU 941-000112 n.v.t.

Barcode 5099206057302 (EAN-13) 50992060573004 (SCC-14)

Onderdeelnummer  
Verenigd Koninkrijk 941-000113 n.v.t.

Barcode 5099206057319 (EAN-13) 50992060573103 (SCC-14)

Gewicht 7210,00 g 7.660,00 g

Lengte 43,66 cm 44,80 cm

Breedte 30,00 cm 31,40 cm

Hoogte/diepte 32,23 cm 33,70 cm

Volume 42.211 dm3 0,0474 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.

1 tussenverpakking 0 n.v.t.

1 hoofdverpakking 1 1

1 pallet EURO 30 30

1 container 20 ft 564 564

1 container 40 ft 1164 1164

1 container 40 ft HQ 1358 1358

Primaire verpakking  Hoofdverpakking


