ẤN TƯỢNG NHƯ CHÍNH TÊN GỌI
Light²100 hỗ trợ cho những chuyển động linh hoạt nhất và cho phép bạn sử dụng trong
thời gian dài mà không lo bị mỏi tay. Tất cả là nhờ thiết kế với trọng lượng nhẹ, chỉ 78
grams, chân chuột 100% PTFE và dây cáp siêu linh hoạt. Light² 100 cũng sẽ rất bắt mắt với
hệ thống đèn nền RGB và cảm biến quang học hiệu suất cao lên đến 5000 DPI. Sáu nút
chuột có thể tùy chỉnh và một phần mềm gaming thân thiện với người dùng, giúp bạn
tối ưu hóa những kỹ năng chơi game của mình.

RGB

ĐÈN NỀN RGB
16.8 TRIỆU MÀU

TRỌNG LƯỢNG NHẸ
CHỈ 78 GRAMS

DÂY CÁP SIÊU LINH HOẠT
BỆN BẰNG SỢI DỆT

TỐI ƯU HÓA CHO NGƯỜI DÙNG

Dây cáp siêu linh hoạt hỗ trợ di
chuyển tự do không giới hạn.
Light² 100 sử dụng ba chân chuột
100% PTFE cỡ lớn, cho cảm giác sử
dụng tốt hơn.

Được trang bị cảm biến 3325, lên đến
5,000 DPI và bảy bước DPI có thể thiết
lập, mang đến độ chính xác cao đối với
mọi mục đích sử dụng.

Ba mức thiết lập tần suất phản hồi có
thể thay đổi bằng phím gạt phía dưới
Light² 100

PHẦN MỀM GAMING DOWNLOAD MIỄN PHÍ

LẤP LÁNH ĐẦY
PHONG CÁCH
Logo, cuộn chuột và dải đèn ở rìa phía dưới,
đều được trang bị đèn nền RGB, mang đến
những điểm nhấn tinh tế và phong cách cho
một thiết kế vốn đã rất bóng bẩy. Với phần
mềm gaming đi kèm, màu sắc của
ánh sáng có thể tùy ý điều chỉnh
trong dải quang phổ RGB,
và vô vàn những
hiệu ứng ánh sáng
bắt mắt khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin cơ bản:
 DPI/CPI cao nhất: 5,000 DPI
 DPI/CPI thấp nhất: 200
 Cảm biến: Quang học
 Chip: PixArt 3325
 Hiệu ứng đèn: RGB
 Tần số giao tiếp tối đa: 1,000 Hz
 Số khung hình mỗi giây: 4,000
 Số inches mỗi giây: 100
 Gia tốc tối đa: 20 g
 Chân chuột: 3, PTFE
 Trọng lượng không tính dây cáp: 78 g
 Kích thước (L x W x H):
120 x 66 x 42 mm
 Hỗ trợ hệ diều hành:
Windows
Đặc điểm phím bấm:
 Số lượng nút: 6
 Các nút có thể lập trình: 6
 Nút chuột trái và phải
dùng switch Omron độ bền cao
 Tuổi thọ các nút:
Ít nhất 20 triệu lần click
Cấu hình DPI:
 Độ phân giải DPI: 7, có thể tùy chỉnh
 Phím đổi DPI
 Chỉ số DPI: LED
Đặc điểm phần mềm:
 Phần mềm Gaming
 Bộ nhớ trong cho các thiết lập game
 Dung lượng bộ nhớ trong: 64 kB
 Số lượng các thiết lập: 5
Dây cáp và giắc kết nối:
 Giắc kết nối: USB
 Giắc cắm USB mạ vàng
 Dây cáp siêu linh hoạt, bện bằng sợi dệt
 Chiều dài dây cáp: 180 cm
Gói sản phẩm bao gồm:
 LIGHT2 100
 Bộ phụ kiện bổ sung cho chân chuột
 Hướng dẫn sử dụng
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