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HERO 16000 DPI, 400 IPS, 40G, LIGHTSYNC RGB, LiPo

Logitech G903 wireless gaming mouse

De G903 met draadloze LIGHTSPEED™-technologie wordt vertrouwd door de beste eSports-professionals en
levert ongelooflijke reactietijden voor Twitch-richten op competitieniveau. De G903 is voorzien van de meest
geavanceerde optische PMW3366-sensor ter wereld, voor buitengewone trackingprecisie en consistente reacties,
zelfs bij snelheden boven de 400 IPS. De hoofdknoppen links en rechts zijn voorzien van geavanceerde
springveren en metalen scharnieren voor consequent scherp klikken met razendsnelle feedback. Met zijn flexibele
symmetrische ontwerp, aanpasbare verlichting en lichte gewicht van 110 gram is de G903 er klaar voor om aan
jouw specifieke voorkeuren te voldoen. Voeg het draadloze POWERPLAY™-oplaadsysteem toe om de G903
opgeladen te houden, of je nu speelt of even pauze neemt.

Draadloos met LIGHTSPEED™

In het heetst van de strijd kan vertraging het verschil tussen winnen of verliezen betekenen. Met een
rapportagesnelheid van 1 milliseconde en onze volledig geoptimaliseerde draadloze verbinding levert de G903
ongelooflijke reactietijden voor Twitch-richten op competitieniveau.



Geavanceerde PMW3366-sensor

De G903 is uitgerust met een optische PMW3366-sensor, die door eSports-professionals en gamingliefhebbers
wereldwijd wordt gebruikt. De PMW3366 kent geen vertraging, filtering of versnelling in het gehele dpi-bereik (200 -
12.000 dpi) en biedt daardoor buitengewone trackingprecisie en consistente reacties, zelfs bij snelheden boven de
400 IPS. Geavanceerde mechanische springveren voor knoppen Klik met het volste vertrouwen De hoofdknoppen
links en rechts zijn voorzien van geavanceerde springveren en metalen scharnieren voor consequent scherp klikken
met razendsnelle feedback.

Lichtgewicht, aanpasbaar ontwerp

De G903 past zich aan jouw game aan met symmetrische knopconfiguraties voor links- en rechtshandigen, 11
programmeerbare knoppen, supersnel scrollen en aanpasbare RGB-verlichting. Daarnaast is elk onderdeel
geoptimaliseerd om het gewicht te beperken zonder in te boeten op stabiliteit.

Compatibel met draadloos opladen van POWERPLAY™

Maak kennis met POWERPLAY. Het eerste en enige draadloze oplaadsysteem dat compatibele draadloze
gamingmuizen opgeladen houdt, of je nu speelt of even pauze neemt. Profiteer van oneindig draadloos gamen op
de hoogste niveaus. Draadloos POWERPLAY-oplaadsysteem (apart verkocht)

Accu/Batterij

Batterijcapaciteit (wattuur) 2,775 Wh

Design

Belichting Ja

Kleur van de verlichting Multi

Kleur van het product Zwart

Oppervlakte kleur Monotoon
Vormfactor Ambidextrous

Energie

Batterijtechnologie Lithium-Polymeer (LiPo)

Capaciteit van de accu/batterij 720 mAh

Charging port type Micro-USB Type-B

Ondersteund aantal accu's/batterijen 1
Oplaadbaar Ja

Stroombron Batterijen

Type batterij Ingebouwde accu

Ergonomie

Aanpasbaar gewicht Ja

Intrekbare kabel Ja
Snoerlengte 1,8 m

Tegengewicht 10 g



Gewicht en omvang

Breedte 67 mm

Diepte 130 mm

Gewicht 110 g
Hoogte 40 mm

Logistieke gegevens

(Buitenste) hoofdverpakking breedte 14,7 cm

(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht 1,81 kg

(Buitenste) hoofdverpakking hoogte 18,8 cm

(Buitenste) hoofdverpakking lengte 24,4 cm

Minimale systeemeisen

Andere ondersteundende systemen Chroom
Ondersteunt Mac-besturingssysteem Ja

Ondersteunt Windows Ja

Muis

Aansluiting RF Draadloos

Aantal knoppen 11

Bedoeld voor Gamen
Bewegingsdetectietechnologie Optisch

Bewegingsresolutie 16000 DPI

Frequentieband 2.4 GHz

Responstijd 1 ms
Scroll type Wiel

Soort knoppen Drukknoppen

Stemmingsrato 1000 Hz
Trackingsnelheid muis 400 ips

Versnelling (max) 40 G

Overige specificaties

Sensor PMW3366

Verpakking

Aantal 1

Breedte verpakking 68 mm

Diepte verpakking 115 mm

Gewicht verpakking 406,2 g
Hoogte verpakking 172 mm

Wireless ontvanger interface USB Type-A


