


Light² S łączy w sobie wyraźnie niską wagę z ergonomicznie 
jednolitą konstrukcją, której można używać zarówno lewą, 
jak i prawą ręką. Dzięki strukturze plastra miodu mysz do 
gier zapewnia pewny chwyt i absolutnie niewielką wagę 
wynoszącą zaledwie 78 g, gwarantując intuicyjne i wygodne 
użytkowanie przez wiele godzin grania. Wydajny czujnik 
optyczny z maksymalnie 6200 DPI i ośmioma dowolnie 
przypisywanym przyciskom myszy sprawiają, że mysz 
nadaje się do różnych gatunków i stylów gry.

ZASŁUGUJE NA SWOJĄ NAZWĘ

LEKKA WAGA 
ZALEDWIE 78 G

OŚWIETLENIE RGB
16,8 MILIONÓW KOLORÓW

RGB

SYMETRYCZNY
DEZAJN



Light² S daje wrażenie lekkości podczas gry zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych. Za pomocą całko-
wicie symetrycznej budowy można ją używać preferowaną ręką wraz z uchwytem. Zgodnie ze swoją konstrukcją, 
Light² S ma dwa przyciski kciuka po każdej stronie, które można dowolnie przypisywać za pomocą oprogramowania 
do gier. Jednolity kształt myszy do gier wygodnie leży w dłoni i wraz ze specjalną strukturą plastra miodu zapewnia 
pewny chwyt niezależnie od tego, którą ręką jest trzymana.

OBURĘCZNA KONSTRUKCJA



Jako mysz do gier z serii Light², Light² S ma również 
wyraźnie zauważalną niską wagę. Skorupa o strukturze 
plastra miodu waży tylko 78 g, co sprawia, że jest 
przyjemnie lekka w dłoni. Pomimo swojej lekkości 
gryzoń jest niezwykle wytrzymały dzięki symetrycznemu 
kształtowi i specjalnej konstrukcji zewnętrznej powłoki. 
Dzięki temu jest szczególnie odpowiedni do długich, 
ciągłych sesji grania.

Większą elastyczność i niemal nieograniczoną 
swobodę ruchów gwarantuje ultraelastyczny 
kabel w oplocie z materiału.

Aby precyzyjnie celować i śledzić, Light² S 
wykorzystuje czujnik optyczny PixArt PAW3327. 
Zapewnia to rozdzielczość do 6200 DPI, którą 
za pomocą oprogramowania Light² S można 
dowolnie regulować i zapisywać w pięciu 
krokach. Kroki można zmienić w każdym 
momencie za pomocą przełącznika DPI myszy. 

LEKKA JAK PIÓRKO WYDAJNOŚĆ

Aby zapewnić niezakłóconą zabawę podczas 
grania i dużą szybkość, cztery nóżki myszy są 
wykonane w 100% z PTFE, co umożliwia płynne 
przesuwanie myszy po podkładce. 



Elegancko symetryczny kształt oprawy 
Light² S uzupełnia klimatyczne podświetle-
nie RGB. Pasek światła biegnie od jednego 
przycisku myszy do drugiego wokół Light² S, 
podkreślając jego opływowy kształt. Korzy-
stając z oprogramowania dla Light² S, 
oświetlenie można również 
dostosować do własnego stylu 
za pomocą różnorodnych 
efektów i kolorów z 
całego spektrum RGB.

OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA

WYTWORNE 
OŚWIETLENIE



sharkoon.com

SPECYFIKACJA

Ogólne:
 Maks. DPI/CPI: 6200
 Min. DPI/CPI: 200
 Sensor: Optyczny
 Chipset: PixArt PAW3327
 Podświetlenie: RGB
 Częstotliwość odświeżania: 1000 Hz
 Odczytów na sekundę: 6200
 Cali na sekundę: 220
 Maks. Akceleracja: 30 g
 Ślizgacze do myszki: 4, 100 % PTFE
 Waga bez kabla: 78 g
 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
  126 x 66 x 40 mm
 Obsługiwane systemy operacyjne: 
  Windows

Właściwości przycisku:
 Liczba przycisków: 8
 Programowalne przyciski: 8
 Trwałe przełączniki Omron w lewym 
  i prawym klawiszu myszki
 Cykl życia przycisków:
  Min. 10 milionów kliknięć

Właściwości DPI:
 DPI Steps: 5, w pełni konfigurowalne
 DPI Switch
 Wskaźnik DPI: LED

Właściwości oprogramowania:
 Oprogramowanie Gamingowe
 Wbudowana pamięć na profile do gier
 Wielkość wbudowanej pamięci: 16 kB
 Liczba profili: 5

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

Opakowanie zawiera:
 LIGHT2 S
 Dodatkowy zestaw ślizgaczy
 Instrukcję


