
Thrustmaster skriver nordiskt distributionsavtal med Trigono
Det franska företaget Guillemot Corporation som har varumärkena: Thrustmaster och Hercules, har signerat distributionsavtal
med Triono AB. 

Det nya avtalet ger Trigono rätt att distribuera alla Guillemonts produkter i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Ett skäl till att Trigono
valde samarbete med Guillemot var att man imponerades av den höga kvalitén på produkterna. 

- Vi behövde en mindre men specialiserad distributör med ett stort fokus på Retailmarknaden, och vi är mycket nöjda med att få påbörja ett
sammarbete med Trigono, säger Jean-François Goron, Key Account hos Guillemot Corporation. Tillsammans med Trigono kommer vi att
kunna nå ut till den Nordiska marknaden med en större närvaro.

Enligt Trigonos kanalansvariga Joakim Jansson letar man alltid efter nya och intressanta leverantörer. Med ett fokus på gaming och tillbehör till
data/konsoll/telecom kändes Thrustmaster helt rätt:

- Efter ett möte med dom i våras kände jag direkt att detta passade oss perfekt. Framförallt eftersom att de även kommer att bli först ut på
marknaden med en ratt till Playstation 4 och X-Box One.

För att fira lanseringen av PlayStation ® 4 (PS4), släpper Thrustmaster den första racingratten som är officiellt licensierade av Sony Computer
Entertainment Europe (SCEE), denna är även PlayStation ® 3 (PS3) kompatibel. Enheten är utformad så att racingspelsentusiaster kan njuta
av en helt uppslukande upplevelse med deras favorit racingspel.

Ratten som är designad av Thrustmaster har två syften - att göra det mer realistiskt än med en spelkontroll och för att förse dem med en
enhet som kommer att finslipa tävlingsprestandan.

Designad för PS4 och kompatibel med PS3 erbjuder T80 Racing Wheel Plug & Play -anslutning med den kommande generationens
spelkonsoller, och ger specifika funktioner som officiella PS- knappar direkt tillgängliga på racingratten. Dessutom säkerställer Thrustmasters
stora erfarenhet med PS3 samma höga nivå av känsla med detta system.

T80 Racing Wheel kombinerar hög komfort med omfattande utrustning. Enhetens 25 cm diameters ratt och gummitexturbeklädnad erbjuder
överlägset grepp - en funktion som alla spelare kommer att njuta av under många tävlingstillfällen. Ratten är också utrustad med 11
actionknappar, en D-pad och växelpaddlar samt ett stort pedalset med justerbara pedaler.

T80 Racing Wheel har en justerbar känslighet som ger en mer exakt kontroll, oavsett körstil. Hanteringen är fortsatt jämn under alla
förhållanden, tack vare racingrattens realistiska linjära motstånd som levereras av Thrustmasters exklusiva Bungee Cord teknik.

T80 Racing Wheel kommer att finnas tillgängliga lagom till julhandeln och med ett ett rekommenderat pris på 995kr inkl moms. 
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Trigono har varit en distributör i Norden sedan 1984. 
Trigono ingår i Bratt International AB som är ett holdingbolag för en företagsgrupp med inriktning mot förlagsverksamhet,
utbildning och ny informationsteknologi.Trigono ingår i Bratt International AB som är ett holdingbolag för en företagsgrupp med
inriktning mot förlagsverksamhet, utbildning och ny informationsteknologi.


