LICHTER DAN LICHT = LIGHT²
Voor de snelste muisbewegingen en de nauwkeurigste manoeuvres hebben we de
Light² 200 tot op het bot gereduceerd. Met een gewicht van slechts 62 gram is dit niet
alleen onze lichtste muis, maar is hij ook een van de lichtste die ooit geproduceerd is.
Alle fysieke grenzen worden tenietgedaan door de zeer nauwkeurige sensor tot 16.000
DPI, een ultraflexibele kabel en vijf muisvoetjes van puur PTFE voor extreme glijeigenschappen. De verwisselbare elementen en een aanpasbare RGB-verlichting garanderen dat de Light² 200 perfect is voor elke smaak en dat hij technisch superieur is.

ULTRALICHT
SLECHTS 62 GRAM

PIXART 3389-SENSOR
16.000 DPI

RGB

RGB-VERLICHTING
16,8 MILJOEN KLEUREN

KLEURVARIANTEN

WHITE EDITION

BLACK EDITION

LICHTHEID DOOR STRUCTUUR
Door de honingraatstructuur van de zijkanten, de onderkant en het bovenvlak is het gewicht van de gamingmuis tot
het meest essentiële gereduceerd. Met slechts 62 gram is de Light² 200 zo licht als de lucht onder je vingertoppen
en maakt hij vloeiende bewegingen mogelijk zonder merkbare weerstand of vermoeidheid.

GEPERSONALISEERD ONTWERP
Omdat de Light² 200 is voorzien van een modulair ontwerp is hij maximaal
aan te passen. De verschillende elementen van de muis kunnen geheel
naar eigen wens worden verwisseld. Het magnetisch bevestigde
bovendeel met honingraatstructuur kan snel en eenvoudig worden
verwijderd en worden vervangen door een gesloten
alternatief, die de muis slechts 3 gram zwaarder maakt.
Daarnaast maakt het verwijderbare bovendeel het
eenvoudig om de muis op elk moment te reinigen.

Om de muis nog meer aan te kunnen
passen, wordt deze geleverd met verwisselbare DPI-knoppen. De slanke zwarte
knop kan worden vervangen door een
blauwe knop van dezelfde grootte of, als
alternatief, een rode knop die iets hoger
is voor een betere toegang.

GEPERSONALISEERD ONTWERP
Onze Light² 200 behoort niet alleen tot de lichtste muizen ter wereld, maar dankzij het lage gewicht zijn ook razendsnelle en nauwkeurige bewegingen mogelijk. De Light² 200 Side Grip biedt de nodige houvast door de grip van de
Light² 200 te verbeteren. Dus zelfs als het zweet in je handen staat van de spanning, houd je alles onder controle.
Daarnaast zijn de twee zijkanten van de Light² 200 Side Grip erg makkelijk te bevestigen en door het gebruikte
materiaal makkelijk schoon te maken.

*
*Niet inbegrepen.

VERBETERDE GRIP
Simpelweg door de ergonomische vorm ligt de Light² 200 comfortabel en stevig in de hand. De Light² 200 Side Grip
kan er echter voor zorgen dat alles in het heetst van de strijd nog beter onder controle blijft. De Light² 200 Side Grip
is gemaakt van synthetisch leer en biedt door het materiaal en de noppenstructuur van het oppervlak een meer
comfortabele grip en verbeterde houvast aan de zijkanten van de Light² 200 . Het biedt daardoor de perfecte grip
voor nauwkeurige manoeuvres, zelfs als de actie erg heftig wordt.
De Light² 200 Side Grip kan op eenvoudige wijze aan de zijkanten van de Light² 200 worden bevestigd en kan ook
weer worden verwijderd als dat nodig is. Door de zelfklevende oppervlakken worden de zijkanten binnen enkele
seconden aan de zijkanten van de muis bevestigd. Het synthetische leer is ook zweet- en vochtbestendig en
makkelijk te reinigen. De Light² 200 Side Grip zal daarom altijd snel klaar zijn voor de volgende gamesessie.

SOEPELE BEDIENING
Het lage gewicht van de Light² 200 staat een perfecte bediening niet in de weg: met een afmeting van 120 x 66 x 42
millimeter en een vorm die naar rechts buigt, past de muis perfect in zowel kleine als grote handen en is hij met
verschillende grepen vast te houden. De honingraatstructuur van de zijkanten van de muis biedt ook extra grip
tijdens het gamen. Vijf muisvoetjes van 100 procent PTFE voor perfect glijden en een ultraflexibele mantelkabel
ondersteunen allemaal een soepele en immersieve game-ervaring zonder beperkingen van de hardware.

TECHNOLOGIE OP
ESPORT-NIVEAU
De optische PixArt 3389-sensor van de Light² 200 biedt een
professionele resolutie van maximaal 16.000 DPI. Via de
uitgebreide gamingsoftware kan dit voor elk gamegenre
worden aangepast. Bovendien kunnen de meest belangrijke
acties direct worden uitgevoerd met behulp van de zes
programmeerbare knoppen. De linker- en rechtermuisknop zijn
uitgerust met hoogwaardige Omron-switches voor een lange
levensduur, hiermee kun je zeker 20 miljoen keer klikken.

DOWNLOADBARE GAMINGSOFTWARE

AANPASBARE
RGB-ACCENTEN
Voor sfeervolle accenten en nog meer
personalisatie is de Light² 200 uitgevoerd
met RGB-verlichting op het scrollwiel en
aan de achterkant van de muis. Via de
software kan deze naar wens
worden aangepast met
kleuren en effecten.

SPECIFICATIES
Algemeen:
 Kleurvarianten: Black, White
 Max. DPI/CPI: 16.000
 Min. DPI/CPI: 50
 Sensor: Optisch
 Chip: Pixart PMW 3389
 Verlichting: RGB
 Polling rate: 1.000 Hz
 Frames per seconde: 16.000
 Inches per seconde: 400
 Max. acceleratie: 50 g
 Honingraatstructuur
 Aanpasbaar ontwerp
 Muisvoetjes: 5, puur PTFE
 Gewicht zonder kabel: 62 g
 Afmetingen (L x B x H):
120 x 66 x 42 mm
 Ondersteunde besturingssystemen:
Windows
Eigenschappen knoppen:
 Aantal knoppen: 6
 Programmeerbare knoppen: 6
 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 200
 Verwisselbaar bovendeel
 Verwisselbare DPI-knoppen
 Extra set met Mouse Feet
 Handleiding
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