


O Light² 100 dá suporte a movimentos rápidos e proporciona horas de uso sem fadiga 
graças ao seu design leve, com apenas 78 gramas, skates 100% PTFE e cabo 
ultraflexível. Além disso, o Light² 100 também chama atenção com sua iluminação 
RGB ajustável e seu sensor ótico de alto desempenho, com até 5.000 DPI. Seis botões 
programáveis e um software de jogos intuitivo para configurações personalizadas 
completam esse impressionante mouse gamer.

FAZ JUS AO NOME

ILUMINAÇÃO RGB
16.8 MILHÕES DE CORES

RGB

LEVE
APENAS 78 GRAMAS

ULTRAFLEXÍVEL 
CABO TÉXTIL TRANÇADO



Um cabo de revestimento têxtil trançado fornece 
liberdade de movimento praticamente irrestrita.

O sensor integrado PixArt 3325, com até 
5.000 DPI em sete graus personalizáveis, 
oferece precisão para qualquer aplicação.

É possível alterar a taxa de atualização 
usando um seletor na parte de baixo do 
Light² 100. Estão disponíveis três níveis.

ESPAÇO LIVRE PARA MANOBRAR

Para um manuseio ainda melhor, o 
Light² 100 é equipado com três 
grandes skates feitos de 100% PTFE.



A iluminação em RGB do logotipo, do botão 
de rolagem e da listra na parte traseira 
inferior do mouse adicionam detalhes 
cheios de estilo, mas sutis, em um design já 
elegante. Usando o software 
disponível para download, é 
possível selecionar livre-
mente as cores da 
iluminação em todo 
o espectro RGB, e 
estão disponíveis 
várias opções de 
efeitos de iluminação. 

ILUMINAÇÃO 
COM ESTILO

SOFTWARE DE JOGOS PARA DOWNLOAD



sharkoon.com

ESPECIFICAÇÕES

Geral:
 Máximo DPI/CPI: 5.000 DPI
 Mín. DPI/CPI: 200
 Sensor: Óptico
 Chip: PixArt 3325
 Iluminação: RGB
 Taxa de sondagem: 1.000 Hz
 Quadros por segundo: 4.000
 Polegadas por segundo: 100
 Aceleração máxima: 20 g
 Pé de mouse: 3, Pure PTFE
 Peso sem o cabo: 78 g
 Dimensões (C x L x A): 
  120 x 66 x 42 mm
 Sistemas operacionais suportados: 
  Windows

Propriedades do botão:
 Número de botões: 6
 Botões programáveis: 6
 Interruptores Omron duráveis nos 
  botões esquerdo e direito do mouse
 Durabilidade dos botões:
  Mín. 20 milhões de cliques

Propriedades do DPI:
 DPI Níveis de velocidade:
  7, totalmente customizáveis
 DPI Interruptor
 DPI Indicador: LED

Propriedades do software:
 Gaming Software
 Memória onboard para perfis de jogo
 Capacidade da memória onboard: 64 kB
 Número de perfis: 5

Cabo e conectores:
 Conector: USB
 Plug USB banhado a ouro
 Ultraflexível, cabo téxtil trançado
 Comprimento do cabo: 180 cm

Conteúdo da embalagem:
 LIGHT2 100
 Conjunto adicional de pés de mouse
 Manual


