
Laat de draak in je los! De Drakonia gamingmuis is niet alleen een blikvanger 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.

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. De gewenste  
DPI kan uit een van de zeven vooringestelde 
niveaus worden gekozen. Door de verlichting van 
het DPI-display is in één oogopslag duidelijk welk 
DPI-niveau geselecteerd is.  

Voor snelle manoeuvres

Om snel en gemakkelijk manoeuvres uit te voeren, 
heeft de Drakonia elf programmeerbare knoppen. 
Al deze knoppen, inclusief het 4-weg scrollwiel en 
de duimknoppen, kunnen met de gamingsoftware 
elk afzonderlijk naar wens worden geprogrammeerd. 
De met rubber beklede zijkanten zorgen voor een 
stabiele grip tijdens het heetst van de strijd. 



Design met drakenhuid

De bovenkant van de Drakonia heeft een design 
met drakenschubben, dat individualiteit en een 
expressief karakter op de voorgrond plaatst. 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.

Uitgebreide gamingsoftware

Voor een uitgebreide reeks aan strategische 
opties biedt de downloadbare software een 
grote hoeveelheid aan personaliseringen, zoals 
gevoeligheidsinstellingen, de verlichting van het 
logo, knoptoewijzingen en macroprogrammer-
ing. Natuurlijk kan de Drakonia ook zonder de 
software worden gebruikt.

Gecontroleerde bediening

De ergonomisch ontworpen gamingmuis is 
ideaal voor grotere handen of voor diegenen die 
de voorkeur geven aan de handpalmgreep. Een 
aangepaste bediening met de beste wendbaar-
heid wordt bereikt door het aanpassen van het 
interne gewichttuningsysteem met zes verwij-
derbare gewichtjes.  


