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LẪM LIỆT !

„Rồng thiêng“ đã trở lại! Sản phẩm huyền thoại nay đã có người kế nhiệm: Drakonia II! 
Giống như Drakonia I, màu xanh lá truyền thống trên Drakonia II được làm nổi bật với 
họa tiết vảy rồng.



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

DÂY CÁP BỆN BẰNG SỢI DỆT

NÚT CHUỘT TRÁI VÀ PHẢI DÙNG 
SWITCH OMRON ĐỘ BỀN CAO

PHÍM "BẮN SÚNG" VỚI 
CHỨC NĂNG BẮN LIÊN HOÀN 

PHÍM ĐỔI DPI

LOGO PHÁT SÁNG RGB

CHỈ SỐ DPI

6 NÚT THAO TÁC NHANH 
VỚI ĐÈN NỀN RGB

Sáu nút thao tác nhanh nằm ở sườn trái của Drakonia II đảm bảo việc thực hiện nhanh 
chóng các thao tác trong những trận chiến nảy lửa. Phần đệm nghỉ ngón cái chắc chắn, 
mang đến một cảm giác cầm nắm vô cùng thoải mái.



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

CẢM BIẾN QUANG HỌC
CÓ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

(PIXART 3360)

CHÂN CHUỘT PTFE CHO KHẢ
NĂNG DI CHUỘT TỐT NHẤT

HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TRỌNG LƯỢNG

Để đảm bảo cho việc xác định chính xác mục tiêu, Drakonia II được trang bị cảm biến 
quang học PixArt 3360 chất lượng cao, với chỉ số DPI lên đến 15,000 DPI. Và để tăng 
cường sự chính xác trong việc thao tác, hệ thống điều chỉnh trọng lượng cũng được bổ 
sung, cùng với đó là khả năng di chuột mượt mà thông qua những tấm chân chuột.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin cơ bản:
 DPI/CPI cao nhất: 15,000
 DPI/CPI thấp nhất: 100
 Cảm biến: Quang học
 Chip: PixArt 3360
 Ánh sáng: RGB
 Tần số giao tiếp tối đa: 1,000 Hz
 Khoảng cách nhấc: 2 mm
 Số khung hình mỗi giây: 12,000
 Số inches mỗi giây: 250
 Gia tốc tối đa: 50 g
 Hệ thống điều chỉnh trọng lượng
 Chân chuột: 4, PTFE
 Trọng lượng không tính dây cáp: 133.8 g
 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 
 127 x 83 x 42 mm
 Hệ điều hành được hỗ trợ: 
 Windows 7/8/10 

Đặc điểm Các nút:
 Số lượng nút: 12
 Các nút có thể lập trình: 12
 Nút chuột trái và phải dùng 
 switch Omron độ bền cao
 Tuổi thọ các nút:
 Tối thiểu 10 triệu lần click

Cấu hình DPI:
 Sáu bước DPI có thể điều chỉnh hoàn toàn 
 Phím đổi DPI
 Chỉ số DPI: LED

Đặc điểm Các nút:
 Phần mềm Gaming
 Bộ nhớ trong cho 
 các thiết lập game
 Dung lượng 
 bộ nhớ trong: 16 kB

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



PHẦN MỀM GAMING

Thông qua phần mềm có thể download trên trang chủ, mọi chức năng của Drakonia II 
đều có thể được tùy chỉnh theo ý muốn: Bạn có thể điều chỉnh chức năng các phím, chọn 
mức DPI, và thay đổi màu sắc các phím macros.



THĂNG CẤP 
CÙNG

RỒNG THIÊNG !

Gói bán lẻ
 Kích thước (L x W x H): 
 205 x 160 x 65 mm
 Trọng lượng: 320 g

Gói sản phẩm bao gồm
 Drakonia II gaming mouse
 Túi lưu động
 Bộ chân chuột bổ sung
 hướng dẫn sử dụng

www.sharkoon.com


