
Logitech G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse WHITE

Code:
MOULO5714921

Vendor code:
910-005797

EAN code:
2042LZ08E7A9

USB, 6 knoppen, 200 - 8000 DPI, RGB, 2.1 m, 62.15 x 116.6 x 38.2 mm, 85 g

Logitech G203 lightsync

De G203 LIGHTSYNC is klaar voor de game met een 8.000 dpi-sensor en aanpasbare, levendige LIGHTSYNC
RGB-kleuren. LIGHTSYNC RGB kan worden aangepast met behulp van kleurengolven of kleurpatronen met zo'n
16,8 miljoen kleuren zodat het helemaal bij jouw speelstijl, instelling en stemming past. De sensor van
gamingklasse reageert precies op je bewegingen en de instellingen kunnen worden aangepast voor de gevoeligheid
die jij wilt. De eenvoudige indeling met 6 knoppen en de klassieke gamingvorm zorgen voor een comfortabel,
beproefd en geliefd ontwerp met programmeerbare knoppen om je taken te vereenvoudigen. De primaire knoppen
zijn mechanisch gespannen met duurzame metalen springveren voor hoge betrouwbaarheid en prestaties en een
eersteklas gevoel.

8.000 dpi-sensor

Deze sensor van gamingklasse reageert precies op je bewegingen. Pas de instellingen met behulp van de Logitech
G HUB-gamingsoftware aan voor de gevoeligheid die jij wilt en doorloop eenvoudig maar liefst 5 dpi-instellingen.



Kleurrijke LIGHTSYNC RGB

Speel in kleur met onze levendige LIGHTSYNC RGB-verlichting met kleurengolven die met zo'n 16,8 miljoen
kleuren kunnen worden aangepast. Installeer de Logitech G HUB-software om uit vooraf ingestelde kleuren en
animaties te kiezen of je eigen kleuren en animaties te maken.

Klassiek, door gamers getest ontwerp

Speel comfortabel en met volledige controle. De eenvoudige indeling met 6 knoppen en de klassieke gamingvorm
zorgen voor een comfortabel, beproefd en geliefd ontwerp. Elke knop kan met behulp van de Logitech G HUB-
software worden aangepast om je taken te vereenvoudigen.

Mechanisch spansysteem voor knoppen

De primaire knoppen zijn mechanisch en gespannen met duurzame metalen springveren voor hoge
betrouwbaarheid, prestaties en een eersteklas gevoel. Het heldere klikgevoel en precieze feedback geven een
geweldig gevoel van nauwkeurigheid voor oneindig plezier.

Design

Belichting Ja

Kleur van de verlichting Rood/groen/blauw

Kleur van het product Wit
Oppervlakte kleur Monotoon

Energie

Stroombron Kabel

Ergonomie

Lengte snoer 2,1 m

Gewicht en omvang

Breedte 62,1 mm

Diepte 116,6 mm
Gewicht 85 g

Hoogte 38,2 mm

Minimale systeemeisen

Andere ondersteundende systemen Chroom

Ondersteunt Mac-besturingssysteem

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El
Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13
High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X
10.15 Catalina

Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1



Muis

Aanpasbare bewegingsresolutie Ja

Aansluiting USB Type-A

Aantal knoppen 6
Aantal programmeerbare knoppen 6

Bedoeld voor Gamen

Bewegingsresolutie 8000 DPI
Certificering KC

Functietoetsen Rug, Voorruit

Programmeerbare muisknoppen Ja

Responstijd 1 ms
Scroll richtingen Verticaal

Scroll type Wiel

Soort knoppen Drukknoppen
Stemmingsrato 1000 Hz

Technische details

Duurzaamheidscertificaten RoHS

Verpakking

Aantal 1


