
PRO
Gamingmuis

INHOUD VAN DE DOOS
• Pro Gaming Mouse
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

KENMERKEN
• Ontwerp van wedstrijdklasse – in 

samenwerking met de professionals
• Geavanceerde optische PMW3366-

sensor – geen versnelling of vertraging 
en 200-12.000 DPI

• Systeem met metalen springveren 
voor knoppen

• Programmeerbare verlichting en 
knoppen

• Comfortabel en duurzaam

PROFESSIONELE GAMINGMUIS. 
Logitech G heeft samengewerkt met eSports-spelers om de 
Pro-gamingmuis te ontwerpen. Geïnspireerd op de klassieke, 
eenvoudige constructie van de Logitech G100 en G100s, die 
populair zijn onder de beste eSports-professionals. Onze 
beste optische sensor, de PMW3366, biedt uitzonderlijke 
trackingnauwkeurigheid en het systeem met metalen 
springveren voor knoppen zorgt voor betrouwbare klikprestaties. 
De G Pro kan met maar liefst 16,8 miljoen kleuren worden 
aangepast en heeft een ingebouwd geheugen om je voorkeuren 
rechtstreeks in de muis op te slaan. Voortbouwend op ruim  
30 jaar expertise van Logitech in het ontwerpen, fabriceren en 
testen van muizen is de Pro ontworpen voor gameprestaties.



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)
• Microprocessor: 32-bits ARM
Duurzaamheid:
• Knoppen (links/rechts): 20 miljoen klikken
• Voetjes: 250 kilometer
Glijden:
• Dynamische wrijvingscoëfficiënt**: 0,1 μ (k)
• Statische wrijvingscoëfficiënt**: 0,16 μ (s
Fysieke afmetingen:
• Hoogte: 116,6 mm
• Breedte: 62,15 mm
• Diepte: 38,2 mm
• Gewicht: 129,5 g (muis met kabel)/84,7 g 

(alleen muis)
* Getest op Logitech G240 Gaming Mouse Pad
** Getest op bureau met houtfineer
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PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnummer  EER2 910-004856 n.v.t.
Barcode 5099206065994 (EAN-13) 50992060659913 (SCC-14)

Onderdeelnummer  EWR2 910-004857 n.v.t.
Barcode 5099206066007 (EAN-13) 50992060660018 (SCC-14)

Gewicht 195 gr 905 gr
Lengte 13,6 cm 19,8 cm
Breedte 4,7 cm 14,6 cm
Hoogte/diepte 19,2 cm 20,8 cm
Volume 1,227 dm3 0,0060 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 40131
1 container 12,2 m (40 ft) HQ 44208 11052


