


De Light² S combineert een kenmerkend licht gewicht met 
een ergonomisch uniform design dat zowel links als rechts-
handig gebruikt kan worden. Dankzij de honinggraat-
structuur heeft deze gaming-muis een stevige grip en een 
bijzonder laag gewicht van slechts 78 gram. Daardoor is hij 
intuïtief en comfortabel in het gebruik voor urenlange 
gamesessies. Dankzij de krachtige optische sensor van 
maximaal 6.200 DPI en acht vrij toe te wijzen muisknoppen
is deze gaming-muis geschikt voor verschillende genres 
en speelstijlen.
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De Light² S biedt een vederlicht gevoel tijdens het gamen, zowel voor links- als rechtshandige spelers. Dankzij het 
volledig symmetrische ontwerp kan hij gebruikt worden met de dominante hand en de gewenste greep. In overeens-
temming met het design heeft de Light² S twee duimknoppen aan elke kant, die vrij toegewezen kunnen worden via 
de gamesoftware. De uniforme vorm van de gaming-muis ligt lekker in de hand en zorgt samen met de speciale 
honinggraatstructuur voor een stevige grip, ongeacht of dat nu links of rechts is. 

TWEEHANDIG DESIGN



Als gaming-muis uit de Light²-serie beschikt ook de 
Light² S over een bijzonder opvallend licht gewicht. 
Dankzij de honinggraatbehuizing weegt hij slechts 
78 gram, waardoor hij lekker licht in de hand ligt. 
Ondanks het kleine gewicht is de muis uitermate 
robuust, dankzij zijn symmetrische vorm en het 
speciale ontwerp van de behuizing. Daardoor is hij 
bijzonder geschikt voor langdurige gamesessies. 

Een ultraflexibel snoer van gevlochten textiel 
biedt meer flexibiliteit en bijna onbeperkte 
bewegingsvrijheid.

Voor nauwkeurig richten en tracken gebruikt de 
Light² S een optische PixArt PAW3327-sensor. 
Dit levert een resolutie van maximaal 6.200 DPI 
op, die via de Light² S-software kan worden 
aangepast en opgeslagen in vijf stappen. De 
stappen kunnen op elk moment gewijzigd worden 
met behulp van de DPI-schakelaar op de muis. 

VEDERLICHTE PRESTATIES

De vier muisvoetjes zijn gemaakt van 
100 procent PTFE, zodat de muis soepel over 
de muismat kan glijden voor ononderbroken 
gameplezier en hoge snelheden. 



De sierlijke symmetrische vorm van de 
Light² S wordt aangevuld met een sfeervolle 
rgb-verlichting. Een lichtstrook loopt rond 
de Light² S van de ene muisknop naar de 
andere om het gestroomlijnde design te 
benadrukken. Door middel van de 
software voor de Light² S kan de 
verlichting ook worden geperso-
naliseerd met verschillende 
e�ecten en kleuren uit het 
gehele rgb-spectrum.
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SPECIFICATIES

Algemeen:
 Max. DPI/CPI: 6.200
 Min. DPI/CPI: 200
 Sensor: Optical
 Chip: PixArt PAW3327
 Verlichting: RGB
 Polling Rate: 1.000 Hz
 Frames per seconde: 6.200
 Inches per seconde: 220
 Max. acceleratie: 30 g
 Muisvoetjes: 4, 100 % PTFE
 Gewicht zonder kabel: 78 g
 Afmetingen (L x B x H): 
  126 x 66 x 40 mm
 Ondersteunde besturingssystemen: 
  Windows

Eigenschappen knoppen:
 Aantal knoppen: 8
 Programmeerbare knoppen: 8
 Duurzame Omron-switches in de 
  linker- en rechtermuisknop
 Levensduur van de knoppen:
  Min. 10 miljoen klikken

Eigenschappen DPI:
 DPI-stappen: 5, volledig aanpasbaar
 DPI-schakelaar
 DPI-indicator: LED

Eigenschappen software:
 Gamingsoftware
 Intern geheugen voor gameprofielen
 Capaciteit van het intern geheugen: 16 kB
 Aantal profielen: 5

Kabel en aansluitingen
 Aansluiting: USB
 Vergulde USB-stekker
 Ultraflexibele, gevlochten textielkabel
 Kabellengte: 180 cm

Inhoud verpakking:
 LIGHT2 S
 Extra set muisvoetjes
 Handleiding


