
DRAKONIA BLACK
Uwolnij w sobie smoka! Mysz do gier Drakonia Black przyciąga wzrok 
nie tylko ze względu na smoczą konstrukcję, ale ma także wszystkie ele-
menty niezbędne do doskonałej wydajności w grach. Oprócz systemu 
dostrajania wagi i jedenastu łatwo dostępnych przycisków ten gryzoń 
jest również wyposażona w czujnik laserowy o dokładności do 8200 DPI. 
Przyciski gryzonia można dostosować korzystając z bezpłatnego opro-
gramowania do gier do pobrania.

Cechy

WYSOKA DOKŁADNOŚĆ 
Chcąc mieć pewność, że liczy się każde kliknięcie, Drakonia Black jest 
wyposażona w wysokiej jakości czujnik laserowy Avago 9800, który ma 
precyzyjną czułość do 8200 DPI. Pożądane DPI jest wybrane z jednego z 
siedmiu wstępnie ustawionych poziomów.   

DO SZYBKICH MANEWRÓW 
Chcąc szybko i łatwo wykonywać manewry, Drakonia Black ma w sumie  
jedenaście programowalnych klawiszy. Gumowane boki zapewniają  
stabilny chwyt podczas upałów.    

PROJEKTUJ ZA POMOCĄ DRAGON‘S SKIN  
Projekt posiada elegancki kontrast, gdy logo jest podświetlone na czar-
nym tle. Podświetlenie to dostosowuje się używając oprogramowania do 
gier, a kolory da się również wybrać za wsparciem przycisku przełącznika 
kolorów z boku. 

KONTROLOWANE DZIAŁANIE  
Dostosowaną kontrolę z najlepszą zwinnością osiąga się poprzez dosto-
sowanie wewnętrznego systemu dostrajania ciężarów za pomocą sześ-
ciu wymiennych obciążników.   

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE DO GIER  
W przypadku szerokiej gamy opcji strategicznych oprogramowanie 
do pobrania oferuje wiele funkcji. Obejmują one ustawienia czułości,  
podświetlenie logo, przypisania przycisków i programowanie makr.  

Specyfikacja
Nazwa produktu Drakonia Black

Maks. DPI/CPI 8200

Sensor Laserowy

Chipset Avago ADNS-9800

Wbudowana pamięć dla profili gier 

Oświetlenia 

Częstotliwość odpytywania 1000 Hz

Dystans Lift-Off 1-5 mm

Klatki na sekundę 12 000

Cale na sekundę 150

Maks. przyśpieszenie 30 g

System odważników 6x 5 g

Ślizgacze do myszki 4, PTFE

Waga bez kabla 150 g

Wymiary (dł. x sz. x w.) 126 x 88,1 x 41,8 mm

Obsługiwane systemy operacyjne Windows

Właściwości przycisków
Liczba przycisków 11

Programowalne przyciski 11

Wytrzymałe przełączniki Omron 
w lewym i prawym przycisku myszy



Rolka w 4-strony 

Właściwości DPI

Poziomy DPI 600/ 1200/ 2000/ 3000/  
4800/ 6400/ 8200

Przełącznik DPI 

Wskaźnik DPI LED

Właściwości oprogramowania
Oprogramowanie do gier 

Liczba profili 5

Kabel i złącze
Złącze USB

Pozłacana wtyczka USB 

Kabel w oplocie z materiału 

Długość kabla 180 cm

Zawartość opakowania
Drakonia Black, Dodatkowy zestaw ślizgaczy, Instrukcję

Kod kreskowy
Drakonia Black 4044951013579


