
Logitech® presenteert nieuwe PC gamesproducten 

 

Gestroomlijnde ontwerpen, geavanceerde techniek en een betaalbare prijs voor PC 

gamers 

 

Logitech zorgt voor de nodige ontspanning en presenteert met trots haar nieuwe 

gamecontrollers voor PC: de Logitech® Extreme™ 3D Pro joystick, de Logitech Attack™ 3 

joystick en de Logitech Dual Action™ Pad gamepad. Deze drie producten zijn per direct 

verkrijgbaar via www.logitech.com en liggen in de winkel voor een adviesprijs van 

respectievelijk € 39,95; € 29,95 en € 29,95 (incl. BTW).  

 

“Logitech is wederom trendsetter op het gebied van PC gaming hardware”, zegt Fred Swan, 

marketing directeur van Logitech’s Audio and Interactive Entertainment Business Unit. “De 

controllers zijn uitgerust met de nieuwste features en hebben een spectaculaire vormgeving. 

Logitech heeft al jaren een sterke band met gamers en blijft producten introduceren die de 

games-ervaring op alle fronten verrijken. Met de verwachte release van zeer grote PC games 

in de komende achttien maanden, zijn we ervan overtuigd dat enthousiaste gamers de nieuwe 

PC producten zeker waarderen.” 

Hoewel de verkoop van console hardware en software in rap tempo toeneemt, is er nog steeds 

een solide basis van PC gebruikers die de computer als een ‘digitaal hub’ gebruiken voor 

diverse interactieve toepassingen waaronder natuurlijk games.  

 

Logitech Extreme 3D Pro™ 

De Logitech Extreme 3D Pro™ combineert handige features met een nieuw in het oog 

springend ontwerp. Voor snelle en eenvoudige toegang tot de meest gebruikte functies in 

hedendaagse games, is de joystick voorzien van twaalf actieknoppen. Een comfortabele twist 

handle - praktisch onmisbaar in tal van games - fungeert als een roer bij flightsimulation en is 

ideaal voor snelle rotatie in first-person games. De joystick is verder voorzien van een (in 

rubber uitgevoerde) 8-richtingen ‘hat’-schakelaar en uiterst accurate gashandel. Hiermee 

kunnen gamers in de meest uiteenlopende games nauwkeurig gas geven. 

 

Logitech Attack 3™ 

De Logitech Attack 3™ joystick is eenvoudig in te stellen en heeft een toegankelijke lay-out 

van de knoppen. Hierdoor is de stick zeer geschikt voor beginnende gamers of voor mensen 

die doorgaans weinig gebruik maken van een joystick. De Logitech Attack 3™ is uitgerust 

met elf programmeerbare knoppen voor bijvoorbeeld het afvuren van wapens in schietgames 

of het schakelen tussen versnellingen in racegames. De Attack 3 is de eerste joystick sinds 

tijden die geschikt is voor zowel linkshandige als rechtshandige gebruikers. De gashandel 

staat garant voor soepele bediening in de meest uiteenlopende games. 

 

Beide joysticks zijn overigens compatible met PC and Macintosh computers en hebben een 

(ruimtebesparende) verzwaarde base. Hierdoor kunnen de sticks niet verschuiven tijdens het 

spelen. Daarnaast zijn beide sticks ook uitgerust met een single centering spring in de 

joystickbehuizing. Deze veer garandeert soepele en accurate controle met gelijk verdeelde 

tegenkracht in alle richtingen. 

 

Logitech Dual Action Pad™ 

De games engineers van Logitech hebben de wensen van enthousiaste gamers 

geïnventariseerd en verwerkt in een gamepad met een betaalbare prijs. De Logitech Dual 

Action Pad™ heeft een lichtgewicht ontwerp met twee (in rubber uitgevoerde) analoge sticks. 



Een 8-weg directioneel pad en vier drukgevoelige triggers geven de gamer volledige controle 

in games. De zes programmeerbare actieknoppen zorgen ervoor dat de speler eventuele 

vijanden in games efficiënt kan ‘elimineren’. 

 

Over Logitech: opgericht in 1981, ontwerpt, fabriceert en distribueert human interface 

devices en ondersteunende software die mensen in staat stellen om Internet te verkennen en 

het bovendien mogelijk maken om effectiever te werken, spelen, leren en communiceren in de 

digitale wereld. Logitech’s interface producten omvatten Internet videocamera’s, 

aanwijsinstrumenten zoals (draadloze) muizen, toetsenborden en telefoon- en audioproducten. 

Logitech is genoteerd aan de beurs in Zwitserland onder LOGN en LOGZ en in Noord-

Amerika aan de NASDAQ onder LOGI. Logitech, het Logitech logo en andere Logitech 

merken zijn eigendom van Logitech en zijn geregistreerd. Alle andere merken zijn eigendom 

van hun respectievelijke eigenaars. 


