


Light² 100 obsługuje szybko wykonywane ruchy, umożliwiając godziny użytkowania 
bez zmęczenia, dzięki lekkiej konstrukcji wynoszącej zaledwie 78 g, stopce myszy 
wyposażonej w 100% PTFE i ultra elastycznemu kablowi. Podobnie Light² 100 
przyciąga uwagę regulowanym oświetleniem RGB i wydajnym czujnikiem optycznym 
o rozdzielczości do 5000 DPI. Sześć programowalnych przycisków i przyjazne dla 
użytkownika oprogramowanie do gier dla spersonalizowanych ustawień dopełniają 
już imponującą mysz do gier.

ZASŁUGUJE NA SWOJĄ NAZWĘ

OŚWIETLENIE RGB
16,8 MILIONÓW KOLORÓW

RGB

LEKKA WAGA 
ZALEDWIE 78 G

NIEZWYKLE ELASTYCZNY 
KABEL Z OPLOTEM



Niezwykle elastyczny, pleciony kabel 
tekstylny zapewnia prawie nieograniczoną 
swobodę ruchów.

Wbudowany czujnik PixArt 3325 o rozdzielczości 
do 5000 DPI w siedmiu konfigurowalnych 
krokach oferuje precyzję do każdego celu.

Częstotliwość odpytywania można zmienić za 
pomocą przełącznika na spodzie Light² 100. 
Dostępne są trzy poziomy.

NIEZAKŁÓCONE POLE MANEWRU

Chcąc zapewnić jeszcze lepszą obsługę, 
Light² 100 jest wyposażony w trzy duże n
óżki myszy wykonane w 100% z PTFE.



Podświetlane logo RGB, kółko do przewija-
nia i pasek z tyłu u dołu myszy zapewniają 
stylowe, ale subtelne akcenty i elegancki 
wygląd. Korzystając z oprogramowania do 
pobrania, kolory oświetlenia 
można dowolnie wybierać z 
całego spektrum RGB i 
dostępne są różne opcje 
efektów świetlnych.

OŚWIETLENIE W 
DOBRYM STYLU

OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA



sharkoon.com

SPECYFIKACJA

Ogólne:
 Maks. DPI/CPI: 5 000 DPI
 Min. DPI/CPI: 200
 Sensor: Optyczny
 Chip: PixArt 3325
 Podświetlenie: RGB
 Częstotliwość odświeżania: 1 000 Hz
 Odczytów na sekundę: 4 000
 Cali na sekundę: 100
 Maks. Akceleracja: 20 g
 Ślizgacze do myszki: 3, czysty PTFE
 Waga bez kabla: 78 g
 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
  120 x 66 x 42 mm
 Obsługiwane systemy operacyjne: 
  Windows

Właściwości przycisku:
 Liczba przycisków: 6
 Programowalne przyciski: 6
 Trwałe przełączniki Omron w lewym 
  i prawym klawiszu myszki
 Cykl życia przycisków:
  Min. 20 milionów kliknięć

Właściwości DPI:
 Kroki DPI: 7, w pełni konfigurowalne
 DPI Switch
 Wskaźnik DPI: LED

Właściwości oprogramowania:
 Oprogramowanie Gamingowe
 Wbudowana pamięć na profile do gier
 Wielkość wbudowanej pamięci: 64 kB
 Liczba profili: 5

Kable i podłączenia:
 Podłączenie: USB
 Pozłacane styki USB
 Niezwykle elastyczny kabel z oplotem
 Długość kabla: 180 cm

Opakowanie zawiera:
 LIGHT2 100
 Dodatkowy zestaw ślizgaczy
 Instrukcję


