


FAZ JUS AO NOME

O Light² 180 é um dos mouse mais leves do mundo, pesando 
apenas 63 gramas, sendo por isso especialmente fácil de 
usar. Com três pés de mouse feitos de 100 % PTFE, bem 
como o cabo ultraflexível, ele deslizará sem obstáculos com 
uma suavidade particular sobre as superfícies. O poderoso 
sensor PixArt PMW3360 com até 12.000 DPI permite manob-
ras particularmente precisas. Além disso, graças ao seu 
design simétrico combinado com a tampa superior estru-
turada em favo de mel, o mouse oferece uma boa pegada e 
manuseio sem esforço em todos os momentos.

RGB

ILUMINAÇÃO RGB
16.8 MILHÕES DE CORES

LEVE APENAS
63 GRAMAS

SENSOR PIXART 3360
12.000 DPI



VERSÕES DE COR

WHITE EDITION   |   BLACK EDITION



DESIGN PRÁTICO E CONFORTÁVEL

Com seu baixo peso de apenas 63 gramas, o Light² 180 oferece uma experiência leve para o usuário. A forma simétri-
ca é especialmente confortável para a mão e a estrutura em favo de mel oferece uma boa sensação de aderência 
durante muitas horas de jogo. Dependendo da preferência, a tampa superior da carcaça pode ser substituída por 
uma tampa fechada em apenas alguns passos simples. Isso garante que o interior do mouse seja melhor protegido 
de influências externas, como poeira. Com seu tamanho de 120 x 63,5 x 39 milímetros, o Light² 180 é também o 
membro mais compacto da série Light² e, portanto, é particularmente prático e economiza espaço.



VOLTADO PARA PRECISÃO

O cabo trançado em tecido suporta a liber-
dade de movimentos do Light² 180 com mais 
flexibilidade e, graças ao seu revestimento em 
tecido, também é particularmente resistente. 

O baixo peso do Light² 180 torna-se claramente 
perceptível na forma de manuseio rápido e 
responsivo. E com seus três pés de mouse feitos 
de 100 % PTFE, o mouse desliza suavemente 
sobre as superfícies. Movimentos rápidos e 
fluidos podem ser executados com precisão. 

No entanto, além da ampla liberdade de movimento, a capacidade de trabalhar com precisão é outro requisito 
importante. É por isso que um sensor óptico PixArt PMW3360 foi implantado no Light² 180. Com sua resolução 
máxima de 12.000 DPI, ele fornece alta precisão para manobras exatas. Com o software de jogo para download, as 
configurações de DPI podem ser ajustadas e definidas em sete níveis diferentes. Usando o interruptor DPI do Light² 
180, eles podem ser selecionados como desejado a qualquer momento.

Os seis botões programáveis no Light² 180 podem ser reatribuídos conforme necessário usando o software. Os durá-
veis interruptores Omron nos botões esquerdo e direito do mouse contribuem para a robustez do Light² 180. Com 
uma vida útil de pelo menos 20 milhões de cliques, eles estão idealmente equipados para inúmeras partidas e garan-
tem que você possa desfrutar do Light² 180 por um longo tempo vir.



SOFTWARE DE JOGOS PARA DOWNLOAD

ILUMINAÇÃO ELEGANTE

A forma simétrica do Light² 180 é comple-
mentada por uma iluminação RGB sutil. 
Uma faixa de luz brilhante na extremidade 
do mouse define acentos de cor, e o logoti-
po iluminado da Sharkoon é visível através 
da estrutura de favo de mel da parte superi-
or do mouse. A roda de rolagem também é 
iluminada em cores RGB, arredondando a 
impressão geral. Inúmeras configurações 
de iluminação podem ser feitas via 
software, permitindo que o visual seja 
modificado de acordo com o gosto pessoal.



ESPECIFICAÇÕES

Geral:
 Versões de cor: Preto, Branco
 Máximo DPI/CPI: 12.000
 Mín. DPI/CPI: 400
 Sensor: Óptico
 Chip: PixArt PMW3360
 Iluminação: RGB
 Máximo Polling Rate: 1.000 Hz
 Quadros por segundo: 12.000
 Polegadas por segundo: 250
 Aceleração máxima: 50 g
 Capacidade da memória onboard: 64 kB
 Estrutura ultra leve
 Design customizável
 Pés do mouse: 3, 100 % PTFE
 Peso sem o cabo: 63 g
 Dimensões (C x L x A): 
  120 x 63,5 x 39 mm
 Sistemas operacionais suportados: 
  Windows

Propriedades do botão:
 Número de botões: 6
 Botões programáveis: 6
 Interruptores Omron duráveis nos botões
  esquerdo e direito do mouse
 Durabilidade dos botões:
  Mínimo 20 milhões de cliques

Propriedades do DPI:
 DPI Níveis de velocidade: 
  400; 800; 1.200; 2.400; 3.200; 6.400; 12.000
 DPI Interruptor
 DPI Indicador: LED

Propriedades do software:
 Software de jogo
 Número de perfis: 5
 Níveis de DPI personalizáveis

Cabo e conectores:
 Conector: USB
 Plug USB banhado a ouro
 Cabo têxtil trançado
 Comprimento do cabo: 180 cm

Conteúdo da embalagem:
 Light² 180
 Parte superior substituível 
 Conjunto adicional de pés de mouse
 Manual
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