UC3410
PHANTOM-S (Emulador de controlador de jogos para PS4 / PS3/ Xbox 360/ Xbox One)

O PHANTOM-S melhora de forma eficaz a velociadde da exactidão da mira frontal em jogos FPS, proporcionando a melhor
experiência de jogo FPS.
Não consegue bons resultados com jogos FPS na consola? Não consegue apontar e disparar de forma suficientemente rápida ou
precisa? O PHANTOM-S é a solução para jogadores fartos das desvantagens de controladores lentos e trapalhões!
O PHANTOM-S está especialmente concebido para ajudar o jogador em jogos FPS nas consolas. Pode abandonar o controlador de
jogos convencional para usufruir de controlos suaves, precisão melhorada e disparos continuos com um teclado e rato PC para
jogos de tiros na primeira pessoa, na consola.
O PHANTOM-S adopa a tecnologia de conversão de sinal ACT (Agile Control Translator) apresentada com orgulho pela ATEN. A
nossa tecnologia proporciona suaves movimentos de rato, disparo contínuo melhorado com precisão de linha recta direccionada,
ajustes instantâneos de sensibilidade, definições macro simplificadas, funcionamento com portáteis, e actualizações regulares que
melhoram a jogabilidade. O PHANTOM-S permite-lhe mudar e tornar-se facilmente um fabuloso jogador FPS com uma jogabilidade
com teclado e rato personalizados, quer seja um jogador PC profissional ou jogador de consolas.

Caraterísticas
Experiência de Jogos FPS como no PC - Rápida e Precisa
A tecnologia de conversão ímpar do PHANTOM-S permite-lhe jogar na PS4, PS3, Xbox 360, e Xbox One com um teclado e
ratos sem fios ou com fios. Ambos totalmente personalizáveis e com uma jogabilidade mais prática e suave, quando
comparados com os controladores analógicos convencionais e conjuntos de botões. A jogabilidade com o PHANTOM-S
proporciona uma experiência agradável de rápida pontaria e disparo preciso. Para além disso, a calibração de temporização
de impacto optimizada no PHANTOM-S proporciona uma precisão superior com disparos contínuos.
Actualizações regulares de software/firmware
O PHANTOM-S proporciona software para rapidamente configurar a organização entre teclado/rato e controlador
convencional, de acordo com as suas preferências pessoais. Macros podem ser definidas para que uma só tecla execute
instruções específicas normalmente necessárias usando combinações de múltiplos botões. ATEN disponibiliza regulares
actualizações de software para o PHANTOM-S que proporcionam novas funções e funcionalidades, melhoram a jogabilidae e
suportam consolas da próxima geração, como a PS4 e Xbox One.
Modo Play exclusivo:
Para além da jogabilidade com um teclado e rato USB, o PHANTOM-S suporta também teclados de portáteis para jogar
directamente na PS4, PS3, Xbox 360 e Xbox One com a experiência inovadora de controlos práticos e suaves de jogo.

Especificações
Comutadores
Reposição

1 x Botão semi-embutido

LED
Modo Turbo / *KB

1 (Laranja)

Configuração

1 (Azul)

Energia

1 (Azul)

Emulação
Teclado

USB, Emulação

Rato

USB, Emulação

Comando para jogos

USB, Bypass

Consumo de energia

DC5V:0.72W:18BTU

Especificações ambientais
Temperatura de
funcionamento

0–50°C

Temperatura de
armazenamento

-20–60°C

Humidade

0–80% HR, sem condensação

Conectores
Frontal

3 x USB Tipo A Fêmea (Branco)

Posterior

3 x Ficha USB Mini Tipo A Fêmea (Preto)
1 x Ficha de Dados de 3,5 mm (Preto, Reservado)

Propriedades físicas
Caixa

Metal

Peso

0.20 kg ( 0.44 lb )

Dimensões (C x L x
A)

10.64 x 7.90 x 2.44 cm
(4.19 x 3.11 x 0.96 in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões
físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.
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