Collector’s item!
HET afneembare Formula 1 Ferrari 150th Italia replica
racestuur voor de Thrustmaster T500 RS**, DE racesimulator
voor de pc en de PlayStation®3

F1 duw/trek-schakelflippers

Een nauwkeurig, robuust en realistisch racestuur




Rubber coating voor betere grip




Draaiknoppen en metalen schakelaars




Replica op ware grootte van het racestuur van de Formula 1
Ferrari 2011 onder officiële licentie van Ferrari, voor de T500 RS
Echte duw/trek-flippers van bekrast-geborsteld metaal in F1-stijl
Versterkte voorplaat van bekrast-geborsteld metaal voor
optimale sterkte en stijfheid
Rubber coating van het stuur zorgt voor een realistische en
comfortabele grip
Draaiknoppen, schakelaars en actieknoppen van professionele
kwaliteit:
- 2 x draaiknoppen voor het tijdens de race afstellen van de
auto
- 8 x drukknoppen met twee posities
- 3 x metalen schakelaars met drie posities en terugkeer naar
middenstand
- 2 x acht-richtingen d-pads met hoge drukweerstand en
realistisch gevoel
- 2 x flippers voor omhoog/omlaag schakelen (F1 duw/trek-stijl)
Twee beschikbare gamemodi:
- Normale modus, compatibel met pc en PS3™ (biedt in totaal
13 actieknoppen en 3 d-pads)
- Geavanceerde modus, compatibel met pc (biedt in totaal 25
actieknoppen en 1 d-pad)
Afneembaar racestuur met het “Thrustmaster Quick Release”systeem: instant wisselen tussen het T500 RS GT-stuur en het
F1 Ferrari*-stuur (en andersom).

Afneembaar stuur
* Er is een update van de T500 RS-firmware (beschikbaar op
http://ts.thrustmaster.com) nodig om het F1 Ferrari-racestuur te
kunnen gebruiken
** De T500 RS-racesimulator wordt apart verkocht
Op dit Thrustmaster-product wordt 2 jaar garantie verleend.
Thrustmaster / augustus 2011
Afbeeldingen, productnamen en specificaties zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden
gewijzigd en kunnen per land verschillen.

LOGISTIEKGEGEVENS
2960729(PC)
4160571 (PS3)
Leverbaar

Adviesprijs

Eind september
2011
€ 149

Productreferentie
Verpakking
Beschrijving
Afmeting van verpakking
(breedte/hoogte/diepte) (cm)
Afmeting van blister
(breedte/hoogte/diepte) (cm)
Gewicht van product (gram)

EUR: 3362932914143 (PC) /
3362934108717 (PS3)
US: 663296417169 (PC) /
663296416520 (PS3)

2960729/4160571
Doos en slipcase
Add-on racestuur voor pc/PS3*
31,5*22,5*13,5 cm
NVT
1295 gram
NVT

Stuks per binnenverpakking
Stuks per hoofdverpakking
Afmeting hoofdverpakking
(breedte/hoogte/diepte) (cm)
Gewicht van lege hoofdverpakking (kg)
Gewicht van hoofdverpakking inclusief
producten
Capaciteit per container van 20 voet
(stuks)
Capaciteit per container van 40 voet
(stuks)
Capaciteit per HQ-container van 40 voet
(stuks)
Land van oorsprong

4
56,5x33x25 cm
0,906 kg
6,086 kg
590 stuks
1230 stuks
1440 stuks
China

Op dit Thrustmaster-product wordt 2 jaar garantie verleend.
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Afbeeldingen, productnamen en specificaties zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden
gewijzigd en kunnen per land verschillen.

