
• Hoogwaardig en modern design: stuur met oogstrelend middenpaneel en met schuim gevulde en met leer

omklede hoepel

• T-HD (Thrustmaster Hybrid Drive) next generation hybride Force Feedback-systeem

• T-RDD (Thrustmaster Race Dashboard Display) scherm voor controle over alle aspecten van de race

• T-MP magnetische schakelflippers voor ultieme precisie en duidelijk activeringsmoment

• T3PM magnetische pedaalset met instelbare remkrachtdruk

T248: Thrustmaster's hybride next generation racesim voor de PS5™/PS4™ en de PC

PS4™/ PS5™/ PC

Premium, modern en veelzijdig design:

• Interface met hoogwaardige afwerking, perfect voor alle stijlen van
racen in de sims

• De stuurhoepel is omkleed met leer en gevuld met schuim. Dit zorgt
voor een comfortabel stuur zelfs tijdens de langste game-sessies

• 4 aanpasbare draaiknoppen geven u heel veel bedieningsinstellingen
onder de vingers

• 25 actieknoppen in hedendaagse stijl

T-HD (Thrustmaster Hybrid Drive) hybride Force Feedback-systeem:

• Hybride mechanisme: aandrijfsysteem met riem/tandwielen en
optische uitlezing van de stand van het stuur. Dit zorgt voor
krachtige, vloeiende en flexibele prestaties.

• 48 Watt continu vermogen: geen afname van Force Feedback bij
continu gebruik1 en het mediane vermogen ligt tussen de vermogens
afgegeven door de Thrustmaster T150- en T300-racesturen2

• Aanpasbare Force Feedback: de Force Feedback-mapping kan direct
worden aangepast en heeft 3 presets (FFB 1, FFB 2, FFB 3) voor meer
koppel

T-RDD (Thrustmaster Race Dashboard Display) multifunctioneel
scherm:

• Controlecentrum dat een aantal verschillende gegevens laat zien
(snelheid, toerental, sessietijd, LED's, etc.)3 en dat via de draaiknoppen
een geavanceerde configuratie mogelijk maakt van de 3 Force
Feedback-modes

T-MP (Thrustmaster Magnetic Paddles):

• 2 magnetische schakelflippers met uiterst nauwkeurige
positiemeting met behulp van H.E.A.R.T-techniek en met zeer
duidelijk activeringsmoment dat aanvoelt als een veer. Zeer
gewenst door de leden van onze Thrustmaster-racecommunity.

T3PM-pedaalset meegeleverd:

• Met H.E.A.R.T magnetische sensoren zonder potmeters of frictie.
Zorgen voor een nauwkeurigheid die nooit zal slijten en een
onbeperkte levensduur.

• Instelbare drukkracht door de meegeleverde set van remveren.
Er zijn 4 verschillende configuraties beschikbaar voor gebruik
met een werkblad/tafel, cockpit of Wheel Stand Pro-eenheid
(wordt niet meegeleverd).

Eenvoudig bij te werken:

• Het racestuur heeft een USB-C-poort voor het bijwerken van de
firmware

Compatibiliteit met de PlayStation® en PC:

• Compatibel met de PS4™ en de PS5™

• Compatibel met de PC (Windows® 10)

1 Test uitgevoerd door Thrustmaster in november 2020 bij een omgevingstemperatuur

van 25°C.

2 Tests uitgevoerd door Thrustmaster in november 2020 gebaseerd op het meten van

continue Force Feedback op de Thrustmaster T150- en T300-racesturen.

3 Overzicht van compatibele games beschikbaar op de technical support-website van

Thrustmaster op moment van productlancering. Deze lijst wordt regelmatig

bijgewerkt.
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LOGISTIEKGEGEVENS

Productnaam T248

Productcode 4160783

EU-barcode 3 362 934 111 595

USA-barcode 663 296 422 576

Binnenverpakking
(breedte x diepte x hoogte)

—

Stuks per 
binnenverpakking

—

Gewicht van 
binnenverpakking

—

Omverpakking
(breedte x diepte x hoogte)

500 x 390 x 340 mm

Stuks per omverpakking 1

Gewicht van 
omverpakking

7990 g

Dubbele omverpakking
(breedte x diepte x hoogte)

—

Gewicht van dubbele 
omverpakking

—

Capaciteit per container 
van 20 voet (stuks)

405

Capaciteit per container 
van 40 voet (stuks)

835

Capaciteit per HQ-
container van 40 voet 
(stuks)

980

Oorsprong van product
Ontworpen in Europa en 

Canada, gemaakt in China

INHOUD VAN VERPAKKING

T248-stuur en -voet

T3PM-pedaalset

48 Watt-voeding + voedingskabel

Bevestigingssysteem + bouten

USB-kabel

Inbussleutel

Beknopte handleiding

Garantie-informatiekaart

MARKETINGINFORMATIE

Beschikbaar 21 oktober 2021 (niet in Azië)

Adviesprijs 349.99€

PRODUCTAFMETINGEN

STUUR EN VOET

Afmetingen

Breedte: 280 mm

Diepte: 300 mm

Hoogte: 280 mm

Gewicht 2700 g

PEDAALSET

Afmetingen

Breedte: 300 mm

Diepte: 370 mm

Hoogte: 210 mm

Gewicht 3000 g
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