
DRAKONIA
Laat de draak in je los! De Drakonia gamingmuis is niet alleen een blik-
vanger door het design met drakenschubben, hij beschikt ook over alle 
essentiële eigenschappen voor uitstekende gamingprestaties. Naast 
een gewichttuningsysteem en elf makkelijk toegankelijke knoppen heeft 
de muis ook een lasersensor met een uiterst precieze DPI tot 5.000. De 
muisknoppen kunnen met de gratis te downloaden software naar wens 
worden aangepast. 

Eigenschappen

INGEBOUWDE PRECISIE 
Om ervoor te zorgen dat iedere klik telt, is de Drakonia uitgerust met een 
hoogwaardige Avago 9500-lasersensor, die door de gevoeligheid tot 5.000 
DPI geschikt is voor gamen.   

VOOR SNELLE MANOEUVRES 
Om snel en gemakkelijk manoeuvres uit te voeren, heeft de Drakonia elf 
programmeerbare knoppen. De met rubber beklede zijkanten zorgen voor 
een stabiele grip tijdens het heetst van de strijd.    

DESIGN MET DRAKENHUID  
Waar het Drakonia-logo tegen de zwarte achtergrond wordt verlicht, krijgt  
het design een elegant contrast. De verlichting van het logo kan via de 
gamingsoftware worden aangepast en ook de kleuren kunnen worden 
gekozen met de kleurwisselknop op de zijkant van de muis. 

GECONTROLEERDE BEDIENING  
Een aangepaste bediening met de beste wendbaarheid wordt bereikt 
door het aanpassen van het interne gewichttuningsysteem met zes ver-
wijderbare gewichtjes.   

UITGEBREIDE GAMINGSOFTWARE  
Voor een uitgebreide reeks aan strategische opties biedt de down-
loadbare software een grote hoeveelheid aan personaliseringen, zoals  
gevoeligheidsinstellingen, de verlichting van het logo, knoptoewijzingen 
en macroprogrammering. 

Specificaties
Productnaam Drakonia

Max. DPI/CPI 5.000

Sensor Laser

Chip Avago ADNS-9500

Intern geheugen voor gameprofielen 

Verlichting 

Max. polling rate 1.000 Hz

Lift-off distance 1-5 mm

Frames per seconde 11.750

Inches per seconde 150

Max. acceleratie 30 g

Weight-Tuning-System 6x 5 g

Muisvoetjes 4, PTFE

Gewicht zonder kabel 150 g

Afmetingen (L x B x H) 126 x 88,1 x 41,8 mm

Ondersteunde besturingssystemen Windows

Eigenschappen knoppen
Aantal knoppen 11

Programmeerbare knoppen 11

Duurzame Omron-switches 
in de linker en rechtermuisknop



4-Way Scroll Wheel 

Eigenschappen DPI

DPI-Niveaus 500/ 1.000/ 1.500/ 2.000/  
3.000/ 4.000/ 5.000

DPI-schakelaar 

DPI-indicator LED

Eigenschappen software
Gamingsoftware 

Aantal profielen 5

Kabel en aansluiting
Aansluiting USB

Vergulde USB-stekker 

Gevlochten kabel 

Kabellengte 180 cm

Inhoud verpakking
Drakonia, extra set muisvoetjes, handleiding

EAN-code
Drakonia 4044951012527


