
G403  
PRODIGY
Gamingmuis met  
of zonder draad

INHOUD VAN DE DOOS
• Gamemuis
• Oplaad-/gegevenskabel
• Draadloze USB-adapter
• Kabeladapter
• 10 g optioneel gewicht
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie

FUNCTIES
• Gamingprestaties: 8x sneller dan een 

standaardmuis
• Draadloze 2.4GHz-verbinding met een 

rapportagesnelheid van 1 ms
• Draadloos zonder vertraging en 

aansluiting voor gamen met draad
• Zeer precieze 12.000 dpi PMW3366 

optische sensor
• Systeem met metalen springveren voor 

knoppen
• Lichtgewicht, ergonomisch ontworpen 

behuizing
• Aanpasbare RGB-verlichting met  

16,8 miljoen kleuren

GAMINGGERICHTE PRESTATIES.
De Prodigy is ontworpen voor elke game en elke gamer, en levert 
draadloze gamingprestaties in een lichtgewicht, ergonomisch 
ontworpen behuizing. De G403 is tot 8 keer sneller dan een 
standaardmuis. Dit betekent dat als je de muis beweegt of ermee 
klikt, er vrijwel onmiddellijk een reactie op het scherm is. De 
vrijwel vertragingsloze, draadloze prestaties zijn soms zelfs beter 
dan de beste bedrade muizen van de concurrentie. Onze meest 
geavanceerde optische sensor levert een superieure precisie, 
snelheid, gevoeligheid en consistentie. De G403 Prodigy heeft 
een ontwerp dat is afgestemd op je hand en de muis kan met 
16,8 miljoen kleuren worden aangepast. Dankzij het ingebouwde 
geheugen kun je bovendien je instellingen overal mee naartoe 
nemen. Met de G403 Prodigy wordt de game beter, en jij ook.



SYSTEEMVEREISTEN
• USB-poort
• Internetverbinding voor optionele 

softwaredownload

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Tracking:
• Resolutie: 200 – 12.000 dpi
• Max. versnelling: > 40 G*
• Max. snelheid: >300 IPS*
Reactievermogen:
• USB-gegevensindeling: 16 bits/as
• USB-rapportagesnelheid: 1000 Hz (1ms)
• Draadloze rapportagesnelheid: 1000 Hz (1ms)
• Draadloze technologie: gebruikelijke 2,4 GHz
• Microprocessor: 32-bits ARM
Fysieke specificaties:
• Lengte: 124 mm 
• Breedte: 68 mm
• Hoogte: 43 mm
• Gewicht: 107 g (alleen muis) +  

10 g (optioneel gewicht)
• Lengte van gegevens-/oplaadkabel: 2 m
Glijden:
• Dynamische wrijvingscoëfficiënt**: 0,1 μ (k)
• Statische wrijvingscoëfficiënt**: 0,15 μ (s)
Duurzaamheid:
• Knoppen (links/rechts): 20 miljoen klikken
• Voetjes: 250 kilometer
* Getest op Logitech G240 Gaming Mouse Pad
** Getest op bureau met houtfineer

© 2016 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van 
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnummer  EER2 910-004817 n.v.t.
Barcode 5099206065505 (EAN-13) 50992060655014 (SCC-14)

Onderdeelnummer  EWR2 910-004818 n.v.t.
Barcode 5099206065512 (EAN-13) 50992060655113 (SCC-14)

Gewicht 195 gr 905 gr
Lengte 13,6 cm 19,7 cm
Breedte 4,7 cm 15,4 cm
Hoogte/diepte 19,2 cm 20,8 cm
Volume 1,227 dm3 0,0063 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 4 1
1 pallet EURO 1280 320
1 container 6,1 m (20 ft) 19624 4906
1 container 12,2 m (40 ft) 40524 10131
1 container 12,2 m (40 ft) HQ 44208 11052


