
Especificações
Nome do produto SHARK Force II

Versões de cor Preto, Branco, Cinza

Máximo DPI/CPI 4.200

Mín. DPI/CPI 400

Sensor Óptico

Chip PixArt PAW3519

Iluminação 

Máximo Polling Rate 1.000 Hz

Quadros por segundo 4.000

Polegadas por segundo 48

Aceleração máxima 10 g

Pé de mouse 4, UPE

Peso sem o cabo 120 g

Dimensões (C x L x A) 122 x 74 x 40 mm

Sistemas operacionais suportados Windows

Propriedades do botão
Número de botões 6

Durabilidade dos botões Mín. 10 milhões de cliques

Propriedades do DPI
DPI Níveis de velocidade 400/ 800/ 1.600/ 2.400/ 3.200/ 4.200

DPI Interruptor 

DPI Indicador LED

Cabo e conector
Conector USB

Plug USB banhado a ouro 

Cabo têxtil trançado 

Comprimento do cabo 180 cm

Conteúdo da embalagem
SHARK Force II, Conjunto adicional de pés de mouse, Manual

SHARK FORCE II
Potência total! Com o mouse gamer SHARK Force II , estamos trazendo 
de volta um dos nossos clássicos mais populares. Mantivemos o design 
inusitado de contornos angulares em três versões de cores diferentes, 
mas o mouse agora recebeu uma pequena modificação interna. Com um 
sensor muito mais poderoso, agora com seis níveis de DPI selecionáveis, 
o mouse está mais flexível e versátil, mas mantendo o foco no que é es-
sencial em um SHARK Force II.

Características

UM CLÁSSICO REDEFINIDO 
O SHARK Force II volta com ainda mais potência. Dentro do mouse, 
agora há um poderoso sensor ótico PixArt PAW3519. O sensor tem uma 
resolução precisa de 4.200 DPI, tornando o mouse adequado para com-
putadores gamers e para o escritório. Para dar ainda mais flexibilidade 
para manobras nos jogos ou para uso no trabalho, é possível selecionar 
seis graus de DPI com o simples toque de um botão. A iluminação do 
logotipo SHARK Force no mouse mostra qual grau está selecionado.

DESIGN TESTADO E APROVADO PARA USO IDEAL 
Como seu antecessor, o SHARK Force II também impressiona com seu 
design comprovado e diferenciado. As laterais do mouse se curvam 
na parte traseira, dando um formato extremamente ergonômico para 
destros. Seu toque é agradável devido à superfície emborrachada, que, 
em conjunto com o apoio para polegar, também garante pegada firme. 
Também há dois botões para o polegar na lateral do mouse, permitindo 
funções adicionais para jogos e navegação. Com versões em três cores 
diferentes, o SHARK Force II também proporciona variedade de estilo.

Código de barras 
SHARK Force II Black 4044951030439

SHARK Force II White 4044951030446

SHARK Force II Grey 4044951030453


