
G923 RACING WHEEL
Volante e pedais para jogos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Volante G923.
• Pedais.
• Cabo de energia com fonte de

alimentação.
• Documentação do usuário.
• Garantia de 2 anos do fabricante.

RECURSOS
• TRUEFORCE - Force Feedback 

completamebte reprojetado.
• Compatível com Playstation 5, 

Playstation 4 e PC. 
• Controle de largada com embreagem 

dupla.
• Controles completos integrados ao 

volante.
• Pedal de freio progressivo para uma 

sensação mais responsiva.
• Materiais premium aprimoram o 

realismo das corridas, oferecendo o 
máximo conforto.

A VERDADEIRA CORRIDA VEM DE DENTRO.
O Logitech G923 é um volante de alto desempenho para corridas  
que revoluciona a experiência nos jogos para Playstation 5, 
Playstation 4 e PC. Reprojetado para oferecer suporte a um 
sistema de feedback que muda o jogo, o G923 apresenta o 
TRUEFORCE, force feedback de última geração que usa as físicas 
de jogo para oferecer maior fidelidade e realismo. Sinta os pistões 
bombeando, o cascalho sendo esmagado e cada mudança de 
marcha, derrapadas e curvas fechadas como nunca antes. Um 
pedal de freio progressivo recria um sistema de freio sensível à 
pressão, enquanto uma embreagem dupla programável simula 
uma assistência real à arrancada de carros de corrida em jogos 
suportados. O design simplificado apresenta controles integrados 
ao volante para melhor desempenho, com um seletor de 24 
pontos, incluindo controles completos de console e o clássico 
display de RPM em LED para jogos compatíveis.



*Para obter uma lista de jogos compatíveis, visite logitechG.com/support/G923
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ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Caixa primária Caixa master

Código do produto 941-000148 n/a

Código de barras 097855146694 (EAN-13) 00097855146694 (SCC-14)

Peso 7146.5 g 7.789 g

Comprimento 43.65 cm 44.80 cm

Largura 30.00 cm 31.40 cm

Altura/profundidade 32.23 cm 33.80 cm
1 caixa primária 1 n/a

1 caixa intermediária 0 n/a

1 caixa master 1 1

REQUISITOS DE SISTEMA
• Consoles PlayStation®4 e PlayStation®5.
• Jogos compatíveis* que oferecem suporte ao volante

de corrida com Force Feedback da Logitech®.

• Windows® 10, 8, 8.1 & 7.
• 150 MB disponíveis em espaço de disco rígido.
• Porta USB 2.0.
• Jogos compatíveis*  que oferecem suporte ao volante

de corrida com Force Feedback da Logitech®.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Volante:

• Rotação: 900 graus de trava a trava.
• Sensor de direção com Hall-effect.
• Force Feedback de motor duplo com TRUEFORCE.
• Proteção contra superaquecimento.

Pedais:
•
•
•
•

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

Volante:

• Altura: 270 mm.
• Largura: 260 mm.
• Profundidade: 278 mm.
• Peso sem cabos: 2,25 kg.

Pedais:

• Altura: 167 mm.
• Largura: 428,5 mm.
• Profundidade: 311 mm.
• Peso sem cabos: 3,1 kg.


