
DRAKONIA BLACK
Liberte o dragão em você! O Drakonia Black não é apenas chamativo  
devido ao seu design em escamas de dragão, mas também possui  
todos os elementos essenciais para um excelente desempenho nos jogos.  
Além de um sistema de ajuste de peso e onze botões de fácil acesso, o 
mouse também possui um sensor de até 8.200 DPI de precisão. Os botões 
do mouse podem ser personalizados através do software de jogo gratuito 
e disponível para download no site oficial da Sharkoon. 

Características

PRECISÃO DE ALTA QUALIDADE 
Para garantir que cada clique conte, o Drakonia Black está equipado 
com o sensor de alta qualidade Avago 9800, que possui uma sensibilidade 
precisa de até 8.200 DPI.   

PARA MOVIMENTOS RÁPIDOS E PRECISOS 
Para realizar manobras com rapidez e facilidade, o Drakonia Black  
possui um total de onze botões programáveis. Os lados emborrachados 
garantem uma aderência estável durante as jogatinas.    

DESIGN EM ESCAMA DE DRAGÃO  
O design recebe um contraste elegante, onde o logotipo do Drakonia 
é iluminado contra um fundo preto. A iluminação do logotipo pode ser 
personalizada usando o software de jogos, e as cores também podem 
ser selecionadas usando o botão de alternância de cores na lateral do 
mouse. 

UM MOUSE FEITO PARA VOCÊ  
O controle personalizado com a melhor agilidade é obtido ajustando o 
sistema interno de controle de peso com seus seis pesos removíveis.   

SOFTWARE DE JOGOS  
Para uma ampla variedade de opções estratégicas, o software para 
download oferece uma variedade de personalizações, configurações de 
sensibilidade, iluminação do logotipo, e atribuição de botões e progra-
mação de macro.  

Especificações
Nome do produto Drakonia Black

Máx. DPI/CPI 8.200

Sensor Laser

Chip Avago ADNS-9800

Memória integrada para perfis de jogos 

Iluminação 

Máx. Taxa de sondagem 1.000 Hz

Distância Lift-Off 1-5 mm

Quadros por segundo 12.000

Polegadas por segundo 150

Máx. Aceleração 30 g

Sistema de ajuste de peso 6x 5 g

Pés do mouse 4, PTFE

Peso sem o cabo 150 g

Dimensões (C x L x A) 126 x 88,1 x 41,8 mm

Sistemas operacionais suportados Windows

Propriedades do botão
Número de botões 11

Botões programáveis 11

Switches resistentes Omron 
nos botões esquerdo e direito



4-Way Roda de rolagem 

Propriedades de DPI

Níveis de DPI 600/ 1.200/ 2.000/ 3.000/  
4.800/ 6.400/ 8.200

DPI Interruptor 

DPI Indicador LED

Propriedades do software
Software de jogo 

Número de perfis 5

Cabo e conector
Conector USB

Conector USB banhado a ouro 

Cabo têxtil trançado 

Comprimento do cabo 180 cm

Conteúdo da embalagem
Drakonia Black, Conjunto adicional dos pés de mouse, Manual

Código de barras
Drakonia Black 4044951013579


