


De Light² 100 ondersteunt snelle bewegingen en urenlang gebruik zonder dat je 
vermoeid raakt, dankzij het lichte ontwerp van slechts 78 gram, de muisvoetjes van 
100% PTFE en een ultraflexibel snoer. Daarnaast trekt de Light² 100 ook de aandacht 
met zijn aanpasbare RGB-verlichting en hoogwaardige optische sensor van 
maximaal 5000 DPI. De zes programmeerbare knoppen en de gebruiksvriendelijke 
gamingsoftware voor aangepaste instellingen maken deze indrukwekkende 
gamingmuis helemaal af.  

DOET ZIJN NAAM EER AAN

RGB-VERLICHTING
16,8 MILJOEN KLEUREN

RGB

ULTRALICHT
SLECHTS 78 GRAM

ULTRAFLEXIBELE 
GEVLOCHTEN TEXTIELKABEL



Een ultraflexibel snoer van gevlochten 
textiel biedt een nagenoeg onbelemmerde 
bewegingsvrijheid.

De ingebouwde PixArt 3325-sensor, met 
maximaal 5.000 DPI in zeven aanpasbare 
stappen, biedt precisie voor elk doeleinde.

De polling-rate kan gewijzigd worden met 
een schakelaar aan de onderkant van de 
Light² 100. Er zijn drie niveaus beschikbaar.

ONBEPERKTE BEWEGINGSVRIJHEID

Voor een nog beter gebruikersgemak is 
de Light² 100 voorzien van drie grote 
muisvoetjes, gemaakt van 100% PTFE.



Het RGB-verlichte logo, muiswiel en strook 
onderaan de achterkant van de muis bieden 
stijlvolle maar subtiele highlights op een 
strak ontwerp. Door middel van download-
bare software kunnen de kleuren 
voor de verlichting vrij worden 
gekozen uit het gehele 
RGB-spectrum. Ook 
zijn er verschillende 
opties voor lichtef-
fecten beschikbaar. 

VERLICHTING 
IN STIJL

DOWNLOADBARE GAMINGSOFTWARE



sharkoon.com

SPECIFICATIES

Algemeen:
 Max. DPI/CPI: 5.000 DPI
 Min. DPI/CPI: 200
 Sensor: Optisch
 Chip: PixArt 3325
 Verlichting: RGB
 Polling rate: 1.000 Hz
 Frames per seconde: 4.000
 Inches per seconde: 100
 Max. acceleratie: 20 g
 Muisvoetjes: 3, puur PTFE
 Gewicht zonder kabel: 78 g
 Afmetingen (L x B x H): 
  120 x 66 x 42 mm
 Ondersteunde besturingssystemen: 
  Windows

Eigenschappen knoppen:
 Aantal knoppen: 6
 Programmeerbare knoppen: 6
 Duurzame Omron-switches in de 
  linker- en rechtermuisknop
 Levensduur van de knoppen:
  Min. 20 miljoen klikken

Eigenschappen DPI:
 DPI-stappen: 7, volledig aanpasbaar
 DPI-schakelaar
 DPI-indicator: LED

Eigenschappen software:
 Gamingsoftware
 Intern geheugen voor gameprofielen
 Capaciteit van het intern geheugen: 64 kB
 Aantal profielen: 5

Kabel en aansluiting:
 Aansluiting: USB
 Vergulde USB-stekker
 Ultraflexibele, gevlochten textielkabel
 Kabellengte: 180 cm

Inhoud verpakking:
 LIGHT2 100
 Extra set muisvoetjes
 Handleiding


