Volle kracht vooruit!
De SHARK Force II gaming-muis, een van onze populairste klassiekers, is terug.
Hoewel het ongebruikelijke design met zijn hoekige contouren bewaard is gebleven in drie verschillende kleuren, hebben we de muis onder het oppervlak een
kleine upgrade gegeven.
Dankzij een aanzienlijk krachtigere sensor en zes selecteerbare DPI-niveaus is de
muis nu flexibeler en veelzijdiger, maar de focus ligt nog altijd op de essentiële
dingen die de SHARK Force II echt nodig heeft.

DPI-schakelaar met 6 stappen
(400, 800, 1.600, 2.400, 3.200, 4.200)

Nauwkeurig
scrollwiel

Rubberen
oppervlak
voor maximale grip

Twee comfortabele
duimknoppen

Een vernieuwde klassieker
De SHARK Force II is
terug met nog meer
kracht.
Binnenin de muis
bevindt zich nu een
krachtige PixArt
PMW3519 optische
sensor.
De sensor beschikt
over een nauwkeurige
resolutie van 4.200 DPI,
waardoor de muis
geschikt is voor zowel
game-setups als kantoorbureaus.

Om je nog meer flexibiliteit te bieden, voor bijvoorbeeld
gamebewegingen of kantoorwerk, kun je met een druk op
de knop moeiteloos schakelen tussen zes DPI-stappen.
De verlichting van het SHARK Force-logo op de muis
geeft aan welke stap momenteel is geselecteerd.

Beproefd en vertrouwd design
voor optimaal gebruik
Net als zijn voorganger maakt ook de SHARK Force II indruk met zijn bewezen en
opvallende design. De zijkanten van de muis lopen aan de achterkant rond af voor een
vorm die uitermate ergonomisch is voor rechtshandigen. Hij voelt aangenaam aan
dankzij het met rubber beklede oppervlak, dat samen met de duimsteun voor een
stevige grip zorgt.
Ook zitten er twee duimknoppen aan de zijkant van de muis, voor extra besturingsopties bij het gamen en browsen.
Met drie verschillend gekleurde versies biedt de SHARK Force II veelzijdigheid én
een uiterlijk naar keuze.

BLACK EDITION

WHITE EDITION

GREY EDITION

Specificaties
Algemeen
Max. DPI/CPI:
Min. DPI/CPI:
Sensor:
Chip:
Verlichting:
Max. polling rate:
Frames per seconde:
Inches per seconde:
Max. acceleratie:
Muisvoetjes:
Kleurvarianten:
Gewicht zonder kabel:
Afmetingen (L x B x H):
Ondersteunde
besturingssystemen:

Eigenschappen knoppen
4.200
400
Optisch
PixArt PMW3519

1.000 Hz
4.000
48
10 g
4, UPE
Zwart, wit, grijs
120 g
122 x 74 x 40 mm
Windows

Aantal knoppen:
Levensduur van
de knoppen:

6
Min. 10 miljoen klikken

Eigenschappen DPI
DPI-stappen:
DPI-schakelaar:
DPI-indicator:

400 / 800 / 1.600 / 2.400 /
3.200 / 4.200

LED

Kabel en aansluitingen
Aansluiting:
Vergulde USB-stekker:
Gevlochten kabel:
Kabellengte:

USB


180 cm

Inhoud verpakking
SHARK Force II, handleiding,
extra set muisvoetjes

sharkoon.com

