
THIẾT KẾ CÔNG
THÁI HỌC

3200 DPI

ĐÁY CHUỘT CÓ 
HIỆU ỨNG CHIẾU SÁNG



Các phiên bản màu



Nút cạnh chuột thiết kế phẳng

Hiển thị 
chỉ số DPI

Bề mặt phủ cao su cho 
cảm giác cầm nắm hoàn hảo

Thông tin cơ bản: 
 DPI/CPI cao nhất: 3,200
 DPI/CPI thấp nhất: 400
 Cảm biến: Quang học
 Chip: PixArt PAW3307DL-THST
 Ánh sáng
 Tần suất phản hồi tối đa: 1,000 Hz
 Khoảng cách nhấc: 1.5 mm
 Số khung hình mỗi giây: 3,600
 Số inches mỗi giây: 65
 Gia tốc tối đa: 30 g
 Lớp phủ cao su cho 
 cảm giác cầm nắm tối ưu
 Chân chuột: 2, PTFE

Thông số kỹ thuật

Tính Năng

Cấu hình DPI: 
 Độ phân giải DPI: 3,200; 2,400;
 1,200; 400
 Phím đổi DPI
 Chỉ số DPI: LED

Dây cáp và giắc kết nối:
 Giắc kết nối: USB
 Giắc cắm USB mạ vàng
 Dây cáp bện bằng sợi dệt
 Chiều dài dây cáp: 180 cm

 Các phiên bản màu: Đen, Trắng, 
 Xanh lá, Đỏ, Cam
 Trọng lượng không tính dây cáp: 97 g
 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 
 124.5 x 66.5 x 38.7 mm
 Hệ điều hành được hỗ trợ: 
 Windows 7/8/10

Đặc điểm các nút:
 Số lượng nút: 6
 Nút chuột trái và phải dùng 
 switch Omron độ bền cao

 Chuột chơi game với thiết kế công thái học
 Cảm biến quang học với độ phân giải DPI lên đến 3200
 Sáu nút dễ dàng thao tác
 Hiệu ứng chiếu sáng rực rỡ ở mặt đáy

 Bề mặt cao su cho cảm giác cầm nắm thoải mái
 Bốn mức điều chỉnh độ phân giải DPI
 Nút chuột trái và phải dùng switch Omron độ bền cao
 Dây cáp bện bằng sợi dệt và giắc USB mạ vàng



Con lăn chắc chắn

Dây cáp bện bằng sợi dệt

Bốn mức điều 
 chỉnh độ phân giải DPI



Ánh sáng



Cảm biến quang học 
có độ chính xác cao
PixArt PAW3307DL-THST | max. 3,200 DPI

Chân chuột PTFE cho 
khả năng 
di chuột tốt nhất



SHARK FORCE PRO GAMING MOUSE
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 124.5 x 66.5 x 38.7 mm
Trọng lượng không bao gồm cáp: 97 g

GÓI BÁN LẺ
Kích thước (Dài rộng cao): 205 x 160 x 54 mm
Trọng lượng: 262 g

LÔ HÀNG
Đơn vị đóng gói: 10
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 335 x 290 x 225 mm
Trọng lượng: 2.85 kg
Thuế quan số:  84716070
Sản xuất tại: Trung Quốc

www.sharkoon.com

GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM
SHARK FORCE PRO
Bộ chân chuột bổ sung
Hướng dẫn sử dụng

SHARK FORCE PRO ORANGE SHARK FORCE PRO BLACK SHARK FORCE PRO GREEN SHARK FORCE PRO RED SHARK FORCE PRO WHITE


