
Logitech Lightspeed Wireless Gaming Mouse G603

Code:
MOULOG603

Vendor code:
910-005101

EAN code:
5099206071926

G603 LIGHTSPEED Draadloze Gamingmuis, HERO, 200-12000 dpi, 2xAA

NIEUWE GENERATIE HERO-SENSOR

Uitzonderlijke prestaties en energiezuinigheidHERO is een nieuwe, revolutionaire optische sensor ontworpen door
Logitech G die de beste prestaties levert en tot 10 keer energiezuiniger is. Met de HERO-sensor levert de G603
uitzonderlijk nauwkeurige en constante prestaties in het gehele dpi-bereik, zonder enige vertraging, filtering of
afronding van pixels, van 200 tot 12.000 dpi.

DRAADLOOS MET LIGHTSPEED

Geavanceerde draadloze prestatiesDraadloze LIGHTSPEED™-technologie biedt een supersnelle
rapportagesnelheid van 1 ms met onze volledig geoptimaliseerde draadloze verbinding. De G603 levert
ongelooflijke reactietijden voor prestaties op competitieniveau.

GEAVANCEERD ENERGIEBEHEER

Evenwicht tussen prestaties en batterijlevensduurSchakel snel tussen Hi- en Lo-modi door de schakelaar om te
zetten. In Hi-modus levert de G603 topprestaties met een rapportagesnelheid van 1 ms met LIGHTSPEED en tot
500 uur non-stop gamen. Wanneer je niet aan het gamen bent, schakel je gewoon naar Lo-mode voor een langere
batterijlevensduur. Lo-modus biedt een rapportagesnelheid van 8 ms voor tot 18 maanden gebruik met 2 AA-



batterijen.

VERBINDING MAKEN MET MEERDERE APPARATEN

Maak verbinding via LIGHTSPEED of BluetoothDankzij een dubbele verbinding met LIGHTSPEED™ en Bluetooth®
kun je meerdere apparaten tegelijk aansluiten en bedienen. Schakel met een druk op de knop snel tussen de twee
verbonden apparaten.

ERGONOMISCH EN AANPASBAAR

Klassieke vorm met opties voor gewicht en balansDe G603 is gemaakt voor comfort met een lichtgewicht,
ergonomisch ontwerp en een geronde vorm. Pas de G603 aan om precies het juiste gewicht te verkrijgen door één
of twee batterijen te kiezen, zonder dat dit de prestaties beïnvloedt. Je kunt ook kiezen aan welke kant je de batterij
plaatst om de balans aan te passen.

FANTASTISCHE BATTERIJLEVENSDUUR

2x vergeleken met voorgaande generatieG603 wireless gaming mouse levert tot 500 uur gebruikstijd met 2 AA-
batterijen, twee keer zo lang als de voorgaande generatie. Zelfs met een enkele batterij heeft de G603 genoeg
vermogen voor tot 500 wedstrijden League of Legends®. Wanneer het batterijniveau 15% is, geven het led-
statuslampje en Logitech Gaming Software je nog voor het kritieke moment een waarschuwing.

ZES PROGRAMMEERBARE KNOPPEN

Gepersonaliseerde bedieningDe G603 wireless gaming mouse kan volledig worden afgestemd op je voorkeuren.
De G603 wordt geleverd met 6 programmeerbare knoppen, waaronder de functie voor het wisselen van dpi-modus
tijdens het gamen waarmee je tot 5 gevoeligheidsinstellingen kunt configureren. In LGS kun je macro's
configureren, evenals klik- en toetsaanslagreeksen om acties in de game te vergemakkelijken en ingewikkelde
taken snel uit te voeren.

INGEBOUWD GEHEUGEN

Sla je instellingen opMet het ingebouwde geheugen kun je je instellingen overal mee naartoe nemen. Met LGS kun
je je instellingen in G603 opslaan en op andere pc's spelen zonder dat je extra software hoeft te installeren. Geen
aanmelding vereist.

Design

Kleur van het product Zwart

Vormfactor Rechtshandig
Wireless ontvanger interface USB

Energie

Ondersteund aantal accu's/batterijen 2

Stroombron Batterijen

Type accu/batterij AA

Ergonomie

Ergonomisch ontwerp Ja

Ingebouwd geheugen Ja



Muisvoetjes duurzaamheid 250 km
Pollingsnelheid (min) 1000 Hz

Gewicht en omvang

Breedte 68 mm

Diepte 43 mm

Gewicht muis 88,9 g

Hoogte 124 mm

Invoerapparaat

Aanbevolen gebruik Universeel
Aanpasbare bewegingsresolutie Ja

Aansluiting RF draadloos + Bluetooth

Aantal knoppen 6

Aantal programmeerbare knoppen 6
Bedoeld voor Gamen

Bewegingsdetectietechnologie Optisch

Bewegingsresolutie 12000 DPI

Programmeerbare muisknoppen Ja
Responstijd 1 ms

Scroll type Wiel

Soort knoppen Drukknoppen
Versnelling (max) 40 G

Logistieke gegevens

Aantal per pallet 1280 stuk(s)
Breedte van de omdoos 15,4 cm

Gewicht omdoos 1,05 kg

GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC) 50992060719310
Hoeveelheid per container (20ft) 19624 stuk(s)

Hoeveelheid per container (40ft) 40524 stuk(s)

Hoogte van de omdoos 19,7 cm

Lengte omdoos 20,8 cm

Minimale systeemeisen

Ondersteunde mobiele besturingssystemen
Android 3.2, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2,
Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1,
Android 7.1

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El
Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra



Ondersteunt Windows

Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10
Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10
Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10
Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro
x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7
Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7
Home Basic x64,Windows 7 Home
Premium,Windows 7 Home Premium x64,Window

Verpakking

Batterijen meegeleverd Ja
Breedte verpakking 47 mm

Diepte verpakking 192 mm

Gebruiksaanwijzing Ja
Gewicht verpakking 219 g

Hoogte verpakking 136 mm

Meegeleverde kabels USB

Meegeleverde ontvanger Ja
Type verpakking Doos


