ZASŁUGUJE NA SWOJĄ NAZWĘ
Light² 180 jest jedną z najlżejszych myszy na świecie, waży
tylko 63 gramy, a tym samym jest wyjątkowo łatwa w użyciu.
Za pomocą trzech nóżek wykonanych w 100% z PTFE, a
także ultraszybkiemu kablowi, będzie ślizgać się bez przeszkód oraz dużą gładkością po różnych powierzchniach.
Potężny sensor PixArt PMW3360 o rozdzielczości do 12 000
DPI umożliwia szczególnie precyzyjne manewry. Ponadto,
symetryczna konstrukcja w połączeniu z górną pokrywą o
strukturze plastra miodu sprawiają, żę mysz zapewnia
zawsze dobry chwyt i łatwą obsługę.

RGB

OŚWIETLENIE RGB
16,8 MILIONÓW KOLORÓW

LEKKA WAGA
ZALEDWIE 63 G

PIXART 3360 SENSOR
12000 DPI

WERSJE KOLORYSTYCZNE

WHITE EDITION | BLACK EDITION

PRAKTYCZNY I WYGODNY DESIGN
Dzięki niewielkiej wadze wynoszącej zaledwie 63 gramy Light² 180 jest niezwykle lekka jak piórko. Symetryczny
kształt wyjątkowo dobrze leży w dłoni, a struktura plastra miodu gwarantuje dobre wrażenie trzymania przez wiele
godzin grania. W zależności od preferencji, górna pokrywa może zostać zastąpiona zamkniętą w zaledwie kilku prostych krokach. Sprawia to, że wnętrze myszy jest lepiej chronione przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak kurz.
Wymiary 120 x 63,5 x 39 milimetrów czynią Light² 180 najbardziej kompaktowym członkiem serii Light², dzięki czemu
jest szczególnie poręczna i zajmuje mało miejsca.

STWORZONA DLA PRECYZJI

Kabel w oplocie tekstylnym daje swobodę
manewrów Light² 180 z większą elastycznością, a tekstylna powłoka jest również
wyjątkowo sprężysta.

Niska waga Light² 180 jest wyraźnie zauważalna
w postaci szybkiej i czułej obsłudze. Dzięki trzem
nóżkom myszy wykonanym w 100% z PTFE,
myszka gładko przesuwa się po powierzchniach.
Można również precyzyjnie wykonywać szybkie i
płynne ruchy.

Oprócz dużej swobody ruchów, umiejętność precyzyjnej pracy jest kolejnym najważniejszym wymogiem. Dlatego w
Light² 180 zastosowano czujnik optyczny PixArt PMW3360. Dzięki maksymalnej rozdzielczości 12000 DPI zapewnia
wysoką precyzję podczas wykonywania manewrów. Za pomocą oprogramowania do gier do pobrania ustawienia
DPI można regulować i ustawiać na siedmiu różnych poziomach. Przełącznika DPI pozwala je dowolnie wybierać w
każdym momencie.
Sześć programowalnych przycisków w Light² 180 można w razie potrzeby ponownie przypisać za pomocą oprogramowania. Trwałe przełączniki Omron w lewym i prawym przycisku myszy przyczyniają się do solidności Light² 180.
Dzięki żywotności co najmniej 20 milionów kliknięć są one idealnie wyposażone do niezliczonych meczów i zapewniają, że możesz cieszyć się Light² 180 przez długi czas.

OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA

STYLOWE OŚWIETLENIE
Symetryczny kształt Light² 180 uzupełnia
subtelne podświetlenie RGB. Jasny pasek
światła na końcu myszy tworzy kolorowe
akcenty, a podświetlane logo Sharkoon jest
widoczne przez strukturę plastra miodu
górnej skorupy urządzenia. Kółko przewijania jest również podświetlone w kolorach
RGB, co dopełnia ogólne wrażenie. Liczne
ustawienia podświetlenia można wprowadzić za pomocą oprogramowania, umożliwiając modyfikację wyglądu zgodnie z osobistym gustem.

SPECYFIKACJA
Ogólne:
 Wersje kolorystyczne: Czarny, Biały
 Maks. DPI/CPI: 12000
 Min. DPI/CPI: 400
 Sensor: Optyczny
 Chipset: PixArt PMW3360
 Podświetlenie: RGB
 Częstotliwość odświeżania: 1000 Hz
 Odczytów na sekundę: 12000
 Cali na sekundę: 250
 Maks. Akceleracja: 50 g
 Wielkość wbudowanej pamięci: 64 kB
 Struktura plastra miodu
 Konfigurowalny projekt
 Ślizgacze do myszki: 3, 100 % PTFE
 Waga bez kabla: 63 g
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
120 x 63,5 x 39 mm
 Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows
Właściwości przycisku:
 Liczba przycisków: 6
 Programowalne przyciski: 6
 Trwałe przełączniki Omron
w lewym i prawym klawiszu myszki
 Cykl życia przycisków:
Min. 20 milionów kliknięć
Właściwości DPI:
 Poziomy DPI:
400; 800; 1200; 2400; 3200; 6400; 12000
 DPI Switch
 Wskaźnik DPI: LED
Właściwości oprogramowania:
 Oprogramowanie Gamingowe
 Liczba profili: 5
 Konfigurowalne poziomy DPI
Kable i podłączenia:
 Kabel podłączeniowy: USB
 Pozłacane styki USB
 Kabel z oplotem
 Długość kabla: 180 cm
Opakowanie zawiera:
 Light² 180
 Wymienna górna obudowa
 Dodatkowy zestaw ślizgaczy
 Instrukcję

sharkoon.com

