
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.

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. O DPI  
desejado pode ser selecionado entre um dos sete 
níveis predefinidos. A iluminação indica qual nível 
de DPI está sendo usado no momento.

Para movimentos rápidos e precisos

Para realizar manobras com rapidez e facilidade, 
o Drakonia Black possui um total de onze botões 
programáveis. Tudo isso, incluindo a roda de  
rolagem e os botões para o polegar que podem 
ser programados individualmente, conforme 
desejado, usando o software de jogos. Os lados 
emborrachados garantem uma aderência estável 
durante as jogatinas.  



Design em escama de dragão

A superfície do Drakonia Black tem um design 
feito semelhante a escamas de dragão, para  
individualidade e um caráter expressivo em  
primeiro plano. 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.

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 programação 
de macro. O Drakonia Black, se desejado  
também pode ser usado sem o software de 
jogos.  

Um mouse feito para você

O mouse é totalmente ergonômico, projetado e 
ideal para mãos maiores ou para quem prefere 
um mouse mais palm grip. O controle  
personalizado com a melhor agilidade é obtido 
ajustando o sistema interno de controle de peso 
com seus seis pesos removíveis.  


