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6 závaží
(2x 10g / 2x 14g / 2x 16g)

Vyklápěcí komunikační 
adaptér

3m kabel USB-C Odolné pouzdro Revolution  Unlimited

4 hlavičky páček
(2 konkávní / 2 konvexní)

6 čepů páček
 (30°/ 38°/ 46°)

    INFORMACE
Kód: PS4OFPADREV3UK

Balení: krabice
Barva: černá

Rozměry  (š x v x h): 20 x 18,9 x 8,9 cm
 Počet ks ve vnějším balení: 1 kus

Hrubá hmotnost (g): 884

REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER
Odhalte svůj skutečný potenciál s ovladačem REVOLUTION Unlimited 
Pro Controller, určeným pro elektronická klání a podporujícím bezdrátový 
i drátový režim.

Bezdrátové použití (až do 7 m):
•  Funguje s pomocí Bluetooth® adaptéru umožňujícího nepřerušované 

hraní a přenos zvuku i komunikace.
•  Obsahuje dobíjitelnou lithium-polymerovou baterii o kapacitě 

1300 mAh (výdrž 7 h).

Klíčové vlastnosti
• Bezdrátové i drátové připojení.
• Přenos zvuku a komunikace v bezdrátovém i drátovém režimu.
• Dvě nastavitelné* páčky s amplitudou 30°/38°/46°.
• Vyměnitelné hlavičky páček.
• Smart LED ukazatele.
• 3,5mm zdířka pro sluchátka s mikrofonem  

(sluchátka s mikrofonem nejsou součástí balení).
• Zabudované ovládání mikrofonu a hlasitosti sluchátek.
• 3m opletený kabel typu USB-C s možností odpojení  

sloužící k přenosu dat a nabíjení.
• Čtyři nastavitelná tlačítka zkratek. 
• Čtyřsměrný* nebo osmisměrný ovladač. 
• LED ukazatel stavu hráče.
• Dva nastavitelné* vibrační motorky.
• Vnitřní prostory pro závaží (2x 10g, 2x 14g, 2x 16g závaží).
• Odolné pouzdro na uskladnění.



*  vyžadováno PC s Windows® 7/8/10 nebo Mac a připojení k internetu, ke stažení softwaru je nutná registrace
** světelná lišta a vestavěný reproduktor nejsou k dispozici

*** pokročilý režim pro PC není společností Sony Interactive Entertainment Europe otestován ani podporován

Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania. For use exclusively with PlayStation®4.
Manufactured by BIGBEN INTERACTIVE.

“2”, “PlayStation”, “ ”, “ ”  and “DUALSHOCK“ are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. 
All rights reserved.

REŽIMY OVLADAČE REVOLUTION 
UNLIMITED PRO CONTROLLER
Vrhněte se přímo do akce v běžném režimu pro PS4™, nebo se posuňte na 
novou úroveň s plně upravitelnými profily v pokročilých režimech.

01. Běžný režim pro PS4™ 
•  Funkce Plug & Play s integrovaným ovládacím schématem  

z DUALSHOCK®4.**
• Vylepšené ovládání páček s 46stupňovou amplitudou. 
•  Ručně upravte nastavení čtyř tlačítek zkratek. 

02. Pokročilý režim pro PS4™

• Bleskové přepínání mezi čtyřmi přednastavenými profily pro různé hry.
•  Upravte a vyměňte profily za vlastní s pomocí vylepšené  

doprovodné aplikace pro PC/Mac:*   
  • Upravte reakční křivku páček nezávisle jednu na druhé.
  • Obraťte osu Y u obou páček. 
  • Zaměňte levou páčku za pravou a obráceně.
  • Upravte citlivost a mrtvou zónu spouští nezávisle jednu na druhé.
  •  Upravte sílu vibrací v levém a pravém úchopu ovladače  

nezávisle jednu na druhé.
  • Změňte barvu světelného kruhu kolem pravé páčky.

03. Pokročilý režim pro PC*** 
• Kompatibilní s počítačovými hrami.


