


Chcąc zapewnić najszybsze ruchy myszy i najbardziej precyzyjne manewry, bezli-
tośnie zredukowaliśmy Light² 200 aż do kości. Przy wadze zaledwie 62 gramów jest to 
nie tylko nasza najlżejsza mysz. Jest to jedna z najlżejszych, jakie kiedykolwiek wypro-
dukowano. Wszystkie fizyczne ograniczenia są niwelowane poprzez wysoce precyzy-
jny czujnik do 16 000 DPI, ultraelastyczny kabel i pięć ślizgacze wykonane z czystego 
PTFE, zapewniającym ekstremalne właściwości poruszania. Wymienne elementy i 
regulowane podświetlenie RGB sprawiają, że Light² 200 jest idealna na każdy gust, a 
także jest technicznie doskonała.

LŻEJSZE NIŻ ŚWIATŁO = LIGHT²

OŚWIETLENIE RGB
16,8 MILIONÓW KOLORÓW

RGB

SENSOR PIXART 3389 
16,000 DPI

ULTRALEKKA, 
JEDYNIE 62 G



WERSJE KOLORYSTYCZNE

WHITE EDITION

BLACK EDITION



Dzięki strukturze plastra miodu po bokach, spodniej stronie i górnej powierzchni ciężar myszy gamingowej został 
zredukowany do najistotniejszego. Przy zaledwie 62 gramach Light² jest tak lekka jak powietrze pod opuszkami 
palców i umożliwia płynne ruchy bez zauważalnego oporu lub zmęczenia.

LEKKOŚĆ PRZEZ STRUKTURĘ



Aby zapewnić maksymalne dostosowanie, Light² 200 ma budowę 
modułową. Elementy myszy można zmieniać zgodnie z osobistym życze-
niem. Magnetycznie przymocowana górna powierzchnia o strukturze 
plastra miodu może być szybko i łatwo usunięta i zastąpiona 
zamkniętą alternatywą, dzięki czemu całkowita waga jest 
tylko trzy gramy cięższa. Odłączana górna powierzchnia 
ułatwia czyszczenie gryzonia w dowolnym momen-
cie. 

Dla jeszcze większej personalizacji, mysz 
jest wyposażona w trzy wymienne 
przyciski DPI. Wąski czarny przycisk 
można zastąpić niebieskim guzikiem o 
tym samym rozmiarze lub, alternatywnie, 
czerwonym, który jest nieco wyższy dla 
łatwiejszego dostępu

SPERSONALIZOWANY DESIGN



*Nie zawarty.

*

Nasz Light² 200 nie tylko należy do najlżejszych myszy na świecie, ale dzięki niewielkiej wadze umożliwia również 
błyskawiczne i precyzyjne manewry. Light² 200 Side Grip zapewnia niezbędny chwyt, poprawiając przyczepność 
Light² 200. Więc nawet jeśli jesteś spocony, wszystko zawsze pozostanie w Twoim uścisku. Co więcej, dwie boczne 
osłony Light² 200 Side Grip są bardzo proste w montażu, a za pomocą zastosowanemu materiałowi są równie łatwe 
do czyszczenia.

Po prostu dzięki ergonomicznemu kształtowi Light² 200 leży wygodnie i pewnie w dłoni. Jednak Light² 200 Side Grip 
może przyczynić się do jeszcze lepszego panowania nad sytuacją podczas zaciętej walki. Light² 200 Side Grip jest 
wykonany ze skóry syntetycznej i zapewnia wygodniejszy chwyt i lepszą przyczepność do boków Light² 200 za 
pomocą swojemu materiałowi i wypukłej strukturze powierzchni. Gwarantuje to doskonałe trzymanie w trakcie 
precyzyjnych manewrów, nawet gdy sytuacja staje się szalona.

Light² 200 Side Grip można łatwo przymocować do boków Light² 200 i da się go w razie potrzeby ponownie zdjąć. Za 
pomocą powierzchniom samoprzylepnym boczne osłony uchwytu są mocowane do boków myszy w ciągu kilku 
sekund. Skóra syntetyczna jest również odporna na pot i wilgoć oraz prosta do czyszczenia. Dzięki temu Light² 200 
Side Grip będzie zawsze gotowy do następnej sesji gry w mgnieniu oka.

SPERSONALIZOWANY DESIGN

LEPSZA 
PRZYCZEPNOŚĆ



Niska waga Light² 200 nie przeszkadza w perfekcyjnym posługiwaniu się: rozmiar 120 x 66 x 42 mm i kształt nachylo-
ny w prawo, powodują, że mysz doskonale pasuje zarówno do małych, jak i dużych dłoni oraz obsługuje różne 
chwyty. Struktura plastra miodu po bokach zapewnia również dodatkową przyczepność podczas grania. Pięć nóżki 
myszy wykonane w 100% z PTFE zapewniają doskonałe przesuwanie, a niezwykle elastyczny kabel w osłonie gwa-
rantuje płynne i wciągające wrażenia w grze bez ograniczeń sprzętowych.

Optyczny czujnik PixArt 3389 Light² 200 zapewnia profesjonalną 
rozdzielczość do 16 000 DPI. Można to zmodyfikować dla dowol-
nego gatunku gier za pomocą oprogramowania do gier o szero-
kim zakresie. Ponadto najważniejsze czynności można natychmi-
ast wykonać używając sześciu programowalnych przycisków. 
Aby zapewnić długi cykl życia wynoszący co najmniej 20 
milionów kliknięć, lewy i prawy przycisk myszy są wyposażone w 
wysokiej jakości przełączniki Omron.

PŁYNNA OBSŁUGA

TECHNOLOGIA NA 
POZIOMIE ESPORTU



Chcąc uzyskać nastrojowe akcenty i jeszc-
ze wyższy stopień personalizacji, Light² jest 
wyposażona w podświetlenie RGB na kółku 
przewijania i z tyłu myszy. Korzystając z 
oprogramowania można to dowol-
nie regulować za pomocą 
kolorów i efektów.

REGULOWANE P
ODŚWIETLENIA RGB

OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA



Ogólne:
 Wersje kolorystyczne: Black, White
 Maks. DPI/CPI: 16 000
 Min. DPI/CPI: 50
 Sensor: Optyczny
 Chip: Pixart PMW 3389
 Podświetlenie: RGB
 Częstotliwość odświeżania: 1 000 Hz
 Odczytów na sekundę: 16 000
 Cali na sekundę: 400
 Maks. Akceleracja: 50 g
 Struktura plastra miodu
 Konfigurowalny projekt
 Ślizgacze do myszki: 5, czysty PTFE
 Waga bez kabla: 62 g
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
  120 x 66 x 42 mm
 Obsługiwane systemy operacyjne:
  Windows

Właściwości przycisku:
 Liczba przycisków: 6
 Programowalne przyciski: 6
 Cykl życia przycisków:
  Min. 20 milionów kliknięć

Właściwości DPI:
 Kroki DPI: 7, w pełni konfigurowalne
 DPI Switch
 Wskaźnik DPI: LED

Właściwości oprogramowania:
 Oprogramowanie Gamingowe
 Wbudowana pamięć na profile do gier
 Wielkość wbudowanej pamięci: 64 kB
 Liczba profili: 5

Kable i podłączenia:
 Podłączenie: USB
 Pozłacane styki USB
 Niezwykle elastyczny kabel z oplotem
 Długość kabla: 180 cm

Opakowanie zawiera:
 LIGHT2 200
 Wymienna  górna obudowa
 Wymienne przełączniki DPI
 Dodatkowy zestaw ślizgaczy
 Instrukcję

SPECYFIKACJA

www.sharkoon.com


