
G900 CHAOS SPECTRUM™

GEAVANCEERDE OPTISCHE 
GAMINGSENSOR 
• De PMW3366-sensor vertaalt 

handbewegingen nauwkeurig naar het 
scherm, zelfs bij hoge gevoeligheid.

• Levert buitengewoon nauwkeurige en 
consistente reacties bij elke snelheid in 
het gehele dpi-bereik (200-12.000 dpi).

ONTWERP MET 
MECHANISCHE 
DRAAIKNOP
• Een uniek ontwerp met mechanische 

draaiknop met een metalen 
springveersysteem en een exclusief 
mechanisch draaischarnier.

• Verkort de afstand tussen de knoppen 
en hun schakelaars, waardoor de  
pre-travel afstand en vereiste 
klikkracht worden verminderd.

• Levert uitzonderlijke prestaties in 
klikgevoel, reactietijd en consistentie. 

PROFESSIONELE 
DRAADLOZE TECHNOLOGIE
• Met draad en draadloos zonder in 

te leveren op prestaties, dankzij een 
vertragingsvrije draadloze 2.4GHz-
verbinding.

• Biedt een lange batterijlevensduur  
van 32 uur met een gewicht van minder 
dan 110 g.

AANPASBARE VERLICHTING 
EN KNOPPEN MET EEN 
FLEXIBELE GRIP
• Kan worden gebruikt als pure links- of 

rechtshandige muis met inbegrepen 
magnetische dopjes voor knoppen en 
verlichting die kan worden aangepast 
met een palet van 16,8 miljoen kleuren.

NAUWKEURIG 
ONTWORPEN, LICHTE 
CONSTRUCTIE
• Lange perioden comfortabel gebruik 

en snellere reacties op beweging, 
waardoor hoge prestaties voor 
verschillende speelstijlen in het hele 
dpi-bereik worden gegarandeerd.

Professionele draadloze gamingmuis/gamingmuis met draad



G900 CHAOS SPECTRUM™

Professionele draadloze gamingmuis/gamingmuis met draad

SOFTWAREFUNCTIES  
•  Synchroniseer kleuren en lichtpatronen met andere  

RGB-gamingproducten van Logitech-G.

•  Stel de sensor af op het oppervlak voor een optimale snelheid 
en een lagere optilafstand. 

•  11 programmeerbare knoppen met aanpasbare macro's.

•  Beheer verlichting, dpi-gevoeligheid en knopprofielen.

•  Batterijassistent waarschuwt je als de batterij bijna leeg is.

PRODUCT G303 G402 G502 RGB G700s G900

Programmeerbare knoppen 6 0 11 13 11

Geheugenprofielen 3 1 3 3 5

DPI 200-12.000 240-4.000 200-12.000 200-8.200 200-12.000

Max. IPS 300 500 300 165 300

Max. versnelling 40 G 16 G 40 G 30 G 40 G

Oppervlakafstemming Ja Nee Ja Nee Ja

RGB-verlichting Ja Nee Ja Nee Ja

Dpi-schakeling Ja Ja Ja Ja Ja

Aanpasbaar gewicht Nee Nee Ja Nee Nee

Arx Control-compatibel iOS/Android iOS/Android iOS/Android iOS/Android iOS/Android

GAME WITH PASSION. 
WIN WITH SCIENCE.


