


DOET ZIJN NAAM EER AAN

De Light² 180 is met zijn gewicht van slechts 63 gram een van 
de lichtste muizen ter wereld en bijzonder eenvoudig in 
gebruik. Met zijn drie muisvoetjes, gemaakt van 100 % PTFE, 
en de ultraflexibele kabel glijdt de muis merkbaar soepel en 
ongehinderd over oppervlakken. De krachtige PixArt 
PMW3360-sensor met maximaal 12.000 DPI maakt bijzonder 
precieze bewegingen mogelijk. Dankzij het symmetrische 
design van de muis en de honingraatstructuur van de 
bovenkant, biedt de muis te allen tijde een goede grip en is 
hij moeiteloos te bedienen.

RGB

RGB-VERLICHTING
16,8 MILJOEN KLEUREN

ULTRALICHT
SLECHTS 63 GRAM

PIXART 336-SENSOR
12.000 DPI



KLEURVARIANTEN

WHITE EDITION   |   BLACK EDITION



PRAKTISCH EN COMFORTABEL DESIGN

Met zijn lage gewicht van slechts 63 gram biedt de Light² 180 een vederlichte ervaring voor elke gebruiker. De 
symmetrische vorm ligt heerlijk in de hand en de honingraatstructuur geeft je een volledig gevoel van grip over de 
muis, zelfs na vele uren gamen. Afhankelijk van je voorkeuren is de bovenkant in enkele eenvoudige stappen te 
vervangen door een gesloten bovenkant. Dit zorgt ervoor dat de binnenkant van de muis beter beschermd wordt 
tegen externe invloeden zoals stof. Met zijn afmetingen van 120 x 63,5 x 39 millimeter is de Light² 180 ook het meest 
compacte product uit de Light²-serie, en dat maakt hem uiterst handig en bespaart ruimte.



GEMAAKT VOOR NAUWKEURIGHEID

De kabel van gevlochten textiel ondersteunt 
de bewegingsvrijheid van de Light² 180 met 
meer flexibiliteit en is, dankzij zijn textiel-
mantel, ook bijzonder veerkrachtig.  

Het lage gewicht van de Light² 180 is duidelijk 
terug te zien in de snelle en responsieve 
bediening. En met zijn drie muisvoetjes, gemaakt 
van 100 % PTFE, glijdt de muis soepel over opper-
vlakken. Snelle en soepele bewegingen zijn zo 
met precisie uit te voeren.

Maar naast de uitgebreide bewegingsvrijheid is het ook van het allerhoogste belang dat je met precisie kunt werken. 
Daarom is de Light² 180 voorzien van een PixArt PMW3360 optische sensor. Met zijn maximumresolutie van 12.000 
DPI biedt deze een hoge mate van precisie voor perfecte muisbewegingen. Met de downloadbare gaming-software 
kunnen de DPI-instellingen worden aangepast en ingesteld op zeven verschillende niveaus. Met de DPI-schakelaar 
van de Light² 180 kun je deze niveaus op elk gewenst moment selecteren.

De zes programmeerbare knoppen op de Light² 180 kunnen via de software naar wens worden toegewezen. De 
duurzame Omron-schakelaars in de linker- en rechtermuisknop dragen bij aan het robuuste karakter van de Light² 
180. Met een levensduur van minstens 20 miljoen klikken zijn deze knoppen perfect toegerust voor talloze wedstrij-
den en zorgen ze ervoor dat je nog lange tijd kunt genieten van de Light² 180.



DOWNLOADBARE GAMINGSOFTWARE

STIJLVOLLE VERLICHTING

De sierlijke symmetrische vorm van de 
Light² 180 wordt aangevuld met subtiele 
RGB-verlichting. Een heldere lichtstrip aan 
het achtereinde van de muis zorgt voor 
kleuraccenten en het verlichte Shar-
koon-logo is te zien door de honingraat-
structuur aan de bovenkant van de muis. 
Om het plaatje compleet te maken, is ook 
het scrolwiel voorzien van RGB-kleurenver-
lichting. Via software is de verlichting op 
talloze manieren in te stellen, zodat je het 
uiterlijk helemaal naar eigen smaak kunt 
aanpassen.



SPECIFICATIES

Algemeen:
 Kleurvarianten: Zwart, Wit 
 Max. DPI/CPI: 12.000
 Min. DPI/CPI: 400
 Sensor: Optisch
 Chip: PixArt PMW3360
 Verlichting: RGB
 Max. polling rate: 1.000 Hz
 Frames per seconde: 12.000
 Inches per seconde: 250
 Max. acceleratie: 50 g
 Capaciteit van het intern geheugen: 64 kB
 Honingraatstructuur
 Aanpasbaar ontwerp
 Muisvoetjes: 3, 100 % PTFE
 Gewicht zonder kabel: 63 g
 Afmetingen (L x B x H): 
  120 x 63,5 x 39 mm
 Ondersteunde besturingssystemen: 
  Windows

Eigenschappen knoppen:
 Aantal knoppen: 6
 Programmeerbare knoppen: 6
 Duurzame Omron-switches in de
  linker- en rechtermuisknop
 Levensduur van de knoppen:
  Min. 20 miljoen klikken

Eigenschappen DPI:
 DPI-stappen: 
  400; 800; 1.200; 2.400; 3.200; 6.400; 12.000
 DPI-schakelaar
 DPI-indicator: LED

Eigenschappen software:
 Gamingsoftware
 Aantal profielen: 5
 Aanpasbare DPI-niveaus

Kabel en aansluitingen:
 Aansluiting: USB
 Vergulde USB-stekker
 Gevlochten kabel
 Kabellengte: 180 cm

Inhoud verpakking:
 Light² 180
 Verwisselbaar bovendeel 
 Extra set muisvoetjes
 Handleiding
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