


İSMİ ILE YAŞIYOR

Light² 180, sadece 63 gram olan ağırlığı ile dünyanın en hafif 
farelerinden biri olarak kabul edilir ve bu nedenle kullanımı 
oldukça kolaydır. %100 PTFE’den yapılmış üç fare ayağı ve 
ultra esnek kablosuyla yüzeyler üzerinde belirli bir pürüzsüz-
lükle engelsiz kayar. 12.000 DPI’a kadar güçlü PixArt 
PMW3360 sensörü, hassas manevralar sağlar. Ayrıca, petek 
yapılı üst kapakla birleştirilmiş simetrik tasarımı sayesinde, 
fare her zaman iyi bir tutus ve zahmetsiz kullanım sunar.
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PRATIK VE RAHAT TASARIM

Sadece 63 gramlık düşük ağırlığı ile Light² 180, kullanıcıya tüy kadar hafif bir deneyim sunar. Simetrik yapısı, özellikle 
ele rahat bir şekilde oturur ve bal peteği yapısı, saatler süren oyunlarda iyi bir kavrama hissi sağlar. İsteğe bağlı 
olarak, üst kapak sadece birkaç basit adımla, kapalı bir kapak ile değiştirilebilir. Bu, farenin içinin toz gibi dış etkenler-
den daha iyi korunmasını sağlar. 120 x 63,5 x 39 milimetre boyutu ile Light² 180, aynı zamanda Light² serisinin en 
kompakt üyesidir ve bu nedenden dolayı kullanışlıdır ve yerden tasarruf sağlar.



HASSASIYETI HEDEFLIYOR

Tekstil örgülü kablo, Light² 180’in hareket 
özgürlüğünü daha esnek bir şekilde destekler 
ve tekstil örgü sayesinde ekstra dayanıklılık 
sağlanır.

Light² 180’in düşük ağırlığı, hızlı ve duyarlı 
kullanım şeklinde kendini farklı kılar. Ve %100 
PTE’den yapılmış üç fare ayağı ile fare, yüzeyler 
üzerinde rahatça kayar. Hızlı ve akıcı hareketler 
böylece hassas bir şekilde gerçekleştirilebilir. 

Geniş hareket özgürlüğünün yanı sıra, hassas çalışma yeteneği de ayrıca başka önemli gerekliliklerden biridir. Light² 
180’de optik PixArt PMW3360 sensörü kullanılmasının nedeni budur. 12.000 DPI maksimum çözünürlüğü ile tam mane-
vralar için yüksek hassasiyet sağlar. İndirilebilir oyun yazılımı ile DPI ayarları yedi farklı seviyede ayarlanabilir. Light² 
180’in DPI anahtarı kullanarak, bunlar istenilen zamanda seçilebilir.

Light² 180’in üzerindeki altı tane programlanabillir düğme, yazılım kullanılarak istenilen şekilde yeniden atanabilir. Sol 
ve sağ fare düğmesindeki dayanıklı Omron anahtarlar, Light² 180’in sağlamlığına sağlamlık katar. Sayısız eşleşme için 
ideal şekilde donatılmış en az 20 milyon tıklamayla uzun ömürlü ile Light² 180’in keyfini uzun süre çıkarmanızı sağlar.



İNDİRİLEBİLİR OYUN YAZILIMI

ŞIK AYDINLATMA

Light² 180’in simetrik şekli, hoş bir RGB 
aydınlatmasıyla tamamlanır. Farenin ucund-
aki parlak bir ışık şeridi, renk vurguları 
oluşturur ve ışıklı Sharkoon logosu, farenin 
üst kapağının bal peteği yapısından görüle-
bilir. Kaydırma tekerleği RGB renklerinde 
aydınlatılarak genel izlenimi tamamlar. 
Yazılım aracılığıyla çok sayıda aydınlatma 
ayarı yapılabilir, bu da görünümün kişisel 
zevkinize göre değiştirilmesini sağlar.



ÖZELLIKLER

Genel:
 Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz 
 Maks. DPI / CPI: 12.000
 Min. DPI / CPI: 400
 Sensör: Optik
 Çip: PixArt PMW3360
 Aydınlatma: RGB
 Maks. Yanıt Süresi: 1.000 Hz
 Saniyedeki Kare Sayısı: 12.000
 Saniyede İnç: 250
 Maks. Hızlanma: 50 g
 Dahili Bellek Kapasitesi: 64 kB
 Petek Yapısı
 Özelleştirilebilir Tasarım
 Fare Ayakları: 3, %100 PTFE
 Kablosuz Ağırlık: 63 g
 Boyutlar (U x G x Y): 
  120 x 63,5 x 39 mm
 Desteklenen İşletim Sistemleri: 
  Windows

Düğme Özellikleri:
 Düğme Sayısı: 6
 Programlanabilir Düğmeler: 6
 Sol ve Sağ Fare Düğmelerinde
  Dayanıklı Omron Tuşları
 Düğmelerin Çalışma Ömrü:
  Min. 20 Milyon Tıklama

DPI Özellikleri:
 DPI Adımları: 
  400; 800; 1.200; 2.400; 3.200; 6.400; 12.000
 DPI Tuşu
 DPI Göstergesi

Yazılım Özellikleri:
 Oyun Yazılımı
 Profil Sayısı: 5
 Özelliştirilebilir DPI Seviyeleri

Kablo ve Bağlantılar:
 Bağlantı: USB
 Altın Kaplama Uçlu USB Fişi
 Tekstil Örgülü Kablo
 Kablo Uzunluğu: 180 cm

Paket İçeriği:
 Light² 180
 Değiştirilebilir Üst Kapak 
 Ek Fare Ayakları Seti
 El Kitabı
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