


Para movimentos mais rápidos e mais precisos, reduzimos sem piedade o peso do 
Light² 200 o máximo possível . Com um peso de apenas 62 gramas, este é um  dos 
mouse mais leves já produzidos. Todos os limites físicos são anulados com seu sensor 
altamente preciso de até 16.000 DPI, um cabo ultra-flexível e cinco pés de mouse 
feitos em puro PTFE para maior e melhor mobilidade do mouse. Elementos intercam-
biáveis e iluminação RGB ajustável garantem que o Light² 200 seja perfeito para todos 
os gostos, além de ser tecnicamente superior.

LEVE COMO UMA PENA = LIGHT²

ILUMINAÇÃO RGB
16.8 MILHÕES DE CORES

RGB

SENSOR PIXART 3389
16.000 DPI

LEVE COMO PENA
APENAS 62 GRAMAS



VERSÕES DE COR

WHITE EDITION

BLACK EDITION



Devido à estrutura furada nas laterais, na parte inferior e na superfície superior, o peso do mouse para jogos foi 
reduzido o máximo possível para maior precisão. Com apenas 62 gramas, o Light² 200 é tão leve quanto uma pena 
e permite movimentos limpos sem nenhum problema.

LEVEZA ATRAVÉS DA ESTRUTURA



Para máxima personalização, o Light² 200 possui um design modular. Os 
elementos do mouse podem ser alterados de acordo com o desejo do 
usuário. A superfície superior fixada magneticamente com estrutura 
alveolar pode ser removida e trocada de forma rápida e fácil com 
uma alternativa fechada, aumentando o peso total em apenas 
3 gramas. Além disso a superfície superior destacável 
facilita a limpeza do mouse. 

Para ainda mais personalização, o 
mouse vem com três botões de DPI que 
podem ser trocados. O botão preto  pode 
ser substituído por um botão azul do 
mesmo tamanho ou um botão vermelho 
um pouco mais alto para um acesso mais 
aprimorado. 

DESIGN PERSONALIZADO



*Não incluso.

*

Nosso Light² 200 não pertence apenas aos mouses mais leves do mundo, mas, devido ao seu baixo peso, também 
permite manobras ultrarrápidas e precisas. O Light² 200 Side Grip fornece a aderência necessária, melhorando a 
aderência do Light² 200. Portanto, mesmo quando o movimento o deixa suado, as coisas sempre ficarão firmes ao 
seu alcance. Além disso, as duas tampas laterais do Light² 200 Side Grip são muito fáceis de colocar e, graças ao 
material utilizado, são igualmente fáceis de limpar.

Simplesmente devido ao seu formato ergonômico, o Light² 200 adapta-se confortável e firmemente à mão. No 
entanto, o Light² 200 Side Grip pode contribuir para manter as coisas ainda mais sob controle durante o calor da 
batalha. O Light² 200 Side Grip é feito de couro sintético e oferece uma pegada mais confortável e melhor aderência 
às laterais do Light² 200 graças ao seu material e à estrutura protuberante de sua superfície. Portanto, oferece o 
apoio perfeito para manobras precisas, mesmo quando a situação se agrava.

O Light² 200 Side Grip pode ser facilmente fixado nas laterais do Light² 200 e pode ser removido novamente se 
necessário. Usando suas superfícies adesivas, as tampas laterais da alça são fixadas nas laterais do mouse em 
segundos. O couro sintético também é resistente ao suor e à umidade e fácil de limpar. O Light² 200 Side Grip estará, 
portanto, sempre pronto para a próxima sessão de jogo em quase nenhum momento.

DESIGN PERSONALIZADO

ENPUNHADURA 
APRIMORADA



O peso leve do Light² 200 não impede o manuseio perfeito: com um tamanho de 120 x 66 x 42 mm e uma forma 
inclinada para o lado direito, o mouse se encaixa perfeitamente em qualquer pegada. A estrutura lateral do mouse 
também oferece aderência adicional durante o uso. Cinco pés de mouse feitos 100% em PTFE para o deslize 
perfeito e um cabo revestido e ultra-flexível suportam uma experiência suave e imersiva no jogo, sem limitações 
impostas pelo hardware.

O sensor óptico PixArt 3389 do Light² 200 fornece uma resolução 
de até 16.000 de DPI. Isso pode ser modificado para qualquer 
gênero de jogo através do software. Além disso, as ações mais 
importantes podem ser executadas instantaneamente com a 
ajuda dos seis botões programáveis. Para uma longa vida útil de 
pelo menos 20 milhões de cliques, os botões esquerdo e direito do 
mouse são equipados com interruptores Omron de alta qualidade.

MANUSEIO PERFEITO

TECNOLOGIA 
NÍVEL ESPORTS



Para realces atmosféricos e um grau ainda 
mais alto de personalização, o Light² 200 é 
fornecido com iluminação RGB na roda de 
rolagem e na parte traseira do mouse. 
Usando o software, isso pode ser 
ajustado conforme desejado 
com cores e efeitos.

RGB AJUSTÁVEL

SOFTWARE DE JOGOS PARA DOWNLOAD



Geral:
 Versões de cor: Black, White
 Máximo DPI/CPI: 16.000 
 Mín. DPI/CPI: 50
 Sensor: Óptico
 Chip: Pixart PMW 3389
 Iluminação: RGB
 Taxa de sondagem: 1.000 Hz
 Quadros por segundo: 16.000
 Polegadas por segundo: 400
 Aceleração máxima: 50 g
 Estrutura ultra leve
 Design customizável
 Pé de mouse: 5, Pure PTFE
 Peso sem o cabo: 62 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
 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:
 Software de jogo
 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 200
 Parte superior substituível
 Botões trocáveis do DPI
 Conjunto adicional de pés de mouse
 Manual
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ESPECIFICAÇÕES


