
Thrustmaster T150 Ferrari Wheel Force Feedback 

 
CARATERÍSTICAS 
 
Software incorporado certificado para a PlayStation® 4 e seletor deslizante PS4™/PS3™ 
Software incorporado oficial: o volante é reconhecido automaticamente pelo sistema PS4™ 
Compatível com os menus do sistema 
Seletor deslizante PS4™/PS3™ para máxima compatibilidade em ambos os sistemas 
 
Base Force Feedback sobre 1080° com tecnologia Immersion TouchSense® 
O sistema de acionamento com efeitos Force Feedback ajustáveis permitem-lhe sentir cada 
detalhe enquanto conduz (o relevo da estrada ou da pista, perda de aderência dos pneus, 
travagens, solavancos e impactos, etc.). 
 
Ângulo de rotação ajustável de 270° a 1080°! 
Volante de alta precisão: leitura ótica com resolução de 12 bits (ou seja, 4.096 valores no eixo 
de direção do volante) 
Sistema misto de polia/correia e engrenagens (mais suave, mais fluido e menos ruidoso do que 
as rodas helicoidais)  com eixo metálico de rolamento de esferas (para uma maior robustez) 
 
Memória interna e firmware atualizável 
Sistema de fixação robusto e versátil, compatível com todas as montagens (secretárias, mesas, 
etc.) 
 
Conjunto de pedais grande otimizado 
Pedais com descanso amplo para os pés 
O ângulo de inclinação de cada pedal pode ser ajustado 
Pedal do travão com resistência progressiva 
 
Também compatível com PC 
A compatibilidade com o PC (Windows® 10/8/7/Vista/XP) é assegurada através dos 
controladores Thrustmaster disponíveis para transferência a partir do sítio Web 
http://ts.thrustmaster.com/. Os controladores também lhe asseguram de que dispõe sempre da 
versão mais recente do firmware disponível para a base do volante. 
 
Volante realista 
Botões oficiais integrados para a PlayStation® 4 (PS/SHARE/OPTIONS) 
Aceda às funções sociais, alterne entre o jogo e o sistema,navegue nos menus do sistema, etc. 
28 cm de diâmetro, com um design ergonómico perfeitamente adaptado a todos os jogos de 
corridas de automóveis (GT, F1, NASCAR, Rally, etc.) 
Punhos do volante revestidos de borracha 



2 pás grandes de mudança de velocidades sequenciais no volante  
13 cm de altura – 100% de metal – Tact switch com um ciclo de vida superior a 500.000 de 
ativações 
 
Equipamento de condução completo 
13 botões de ações (incluindo 2 na base) + 1 D-Pad 
 
Ecossistemas 
Compatível com os conjuntos de pedais T3PA* e T3PA-PRO* (Thrustmaster 3 Pedals Add-on) 
Compatível com a alavanca de velocidades Thrustmaster TH8A* 
Comprar Thrustmaster T150 Ferrari Wheel Force Feedback 

 


