


En hızlı fare hareketleri ve en hassas manevralar için Light² 200'ü acımasızca kemikle-
rine indirdik. Sadece 62 gram ağırlığında, bu sadece en hafif faremiz değil. Bugüne 
kadar üretilmiş en hafiflerden biri. Tüm fiziksel sınırlar, 16.000 DPI'a kadar son derece 
hassas sensörü, ultra esnek bir kablo ve aşırı kayma özellikleri için saf PTFE'den 
yapılmış beş fare ayağıyla dengelenmiştir. Değiştirilebilir elemanlar ve ayarlanabilir 
RGB aydınlatması, Light² 200'ün teknik olarak üstün olmasının yanı sıra her zevk için 
mükemmel olmasını sağlar.
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Kenarların, alt ve üst yüzeylerin petek yapısından dolayı, oyun faresinin ağırlığı en gerekli olana düşürülmüştür. 
Sadece 62 gram ile Light², parmak uçlarınızın altındaki hava kadar hafiftir ve belirgin bir direnç veya yorulma olma-
dan akıcı hareketlerini mümkün kılar.

YAPI ILE HAFIFLIK



Maksimum kişiselleştirme için, Light² 200 modüler bir tasarıma sahiptir. 
Fare gövdesinin elemanları kişisel isteklere göre değiştirilebilir. Petek 
yapısı ile manyetik olarak tutturulmuş üst yüzey hızlı ve basit bir şekilde 
çıkarılabilir ve kapalı bir alternatifle değiştirilebilir, bu da toplam 
ağırlığı sadece üç gram daha ağır hale getirir. Ayrıca, çıkarıla-
bilir üst yüzey, fareyi her zaman temizlemesini kolay-
laştırır. 

Daha da fazla özelleştirme için fare üç 
değiştirilebilir DPI düğmesi ile birlikte 
gelir. İnce siyah düğme, aynı boyutta 
mavi bir düğme veya alternatif olarak, 
gelişmiş erişim için biraz daha yüksek 
olan kırmızı bir düğme ile değiştirilebilir.

KIŞISELLEŞTIRILMIŞ TASARIM



*Dahil degildir.

*

Light² 200 ürünümüz, yalnızca dünyanın en hafif farelerinden biri olmakla kalmaz, aynı zamanda düşük ağırlığı 
sayesinde yıldırım hızında ve hassas manevralar sağlar. Light² 200 Side Grip, Light² 200’ün kavramasını geliştirerek 
gerekli tutuşu sağlar. Böylece, gidişat sizi terletse bile, her zaman sıkı bir şekilde elinizde kalır. Dahası, Light² 200 
Side Grip’in iki yan kapağının takılması çok kolaydır ve kullanılan malzeme sayesinde temizlenmesi de aynı 
derecede kolaydır.

Light² 200, ergonomik şekli sayesinde elde rahat ve sağlam bir şekilde kalır. Ayrıca Light² 200 Side Grip, savaş hara-
retinde işleri daha da kontrol altında tutmaya katkı sağlar. Light² 200 Side Grip sentetik deriden yapılmıştır ve malze-
mesi ve çıkıntılı yapısı sayesinde Light² 200’ün kenarlarına daha rahat bir tutuş ve kavrama sağlar. Bu nedenle, 
durum çılgına döndüğünde bile hassas manevralar için mükemmel bir tutuş sunar. 

Light² 200 Side Grip, Light² 200’ün yan taraflarına kolayca takılabilir ve gerekirse tekrar çıkarılabilir. Yapışkan yüzey-
leri kullanılarak, tutamağın yan kapakları saniyeler içinde farenin yanılarına tutturulur. Sentetik deri, ayrıca ter ve 
neme dayanıklıdır ve temizlenmesi kolaydır. Bu nedenle Light² 200 Side Grip, bir sonraki oyun oturumuna her zaman 
hazır olacaktır.  

KIŞISELLEŞTIRILMIŞ TASARIM

GELIŞTIRILMIŞ 
TUTUŞ



Light² 200'ün düşük ağırlığı kusursuz kullanım için engel teşkil etmez. 120 x 66 x 42 milimetre büyüklüğünde ve sağ 
tarafa doğru eğimli bir şekle sahip olan fare hem küçük hem de büyük ellere mükemmel bir şekilde çeşitli kavramal-
arı destekler. Farenin yanlarının petek yapısı ayrıca oyun oynarken ilave kavrama sağlar. Mükemmel kayma için 
yüzde 100 PTFE'den yapılmış beş fare ayağı ve ultra esnek, kılıflı kablo, donanımda herhangi bir kısıtlama olmadan 
oyunda pürüzsüz ve sürükleyici bir deneyim sunar.

Light² 200'ün optik PixArt 3389 sensörü, 16.000 DPI'ye kadar 
profesyonel çözüm sağlar. Bu, geniş kapsamlı oyun yazılımı 
aracılığıyla herhangi bir oyun türü için değiştirilebilir. Ek olarak, 
en önemli eylemler programlanabilir altı düğmenin yardımı ile 
anında gerçekleştirilebilir. En az 20 milyon tıklamayla uzun 
ömürlü bir döngü için, sol ve sağ fare düğmeleri yüksek kaliteli 
Omron anahtarlarıyla donatılmıştır.

DÜZGÜN TAŞIMA

ESPORT DÜZEYINDE 
TEKNOLOJI



Atmosferik vurgulamalar ve daha da kişisel-
leştirme derecesi için Light², kaydırma 
tekerleğinde ve farenin arka ucunda RGB 
aydınlatma ile döşenmiştir. Yazılımı kullana-
rak, bu renkler ve efektler ile 
istenildiği gibi ayarlanabilir. 

AYARLANABILIR RGB 
PARLAK NOKTALARI

İNDİRİLEBİLİR OYUN YAZILIMI



Genel:
 Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz
 Maks. DPI / CPI: 16.000
 Min. DPI / CPI: 50
 Sensör: Optik
 Çip: Pixart PMW 3389
 Aydınlatma: RGB
 Yanıt Süresi: 1.000 Hz
 Saniyedeki Kare Sayısı: 16.000
 Saniyede İnç: 400
 Maks. Hızlanma: 50 g
 Petek Yapısı
 Özelleştirilebilir Tasarım
 Fare Ayakları: 5, Saf PTFE
 Kablosuz Ağırlık: 62 g
 Boyutlar (U x G x Y):
  120 x 66 x 42 mm
 Desteklenen İşletim Sistemleri:
  Windows

Düğme Özellikleri:
 Düğme Sayısı: 6
 Programlanabilir Düğmeler: 6
 Düğmelerin Çalışma Ömrü:
  Min. 20 Million tıklama

DPI Özellikleri:
 DPI Adımları: 7 (Tamamen Özelleştirilebilir)
 DPI Tuşu
 DPI Göstergesi: LED

Yazılım Özellikleri:
 Oyun Yazılımı
 Oyun Profilleri için Dahili Bellek
 Dahili Bellek Kapasitesi: 64 kB
 Profil Sayısı: 5

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

Paket İçeriği:
 LIGHT2 200
 Değiştirilebilir Üst Kapak
 Değiştirilebilir DPI Anahtarı
 Ek Fare Ayakları Seti
 El Kitabı

ÖZELLIKLER
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