Logitech®

G402 Hyperion Fury FPS
Gaming Mouse
Nejrychlejší herní myš na světě.
• Fusion Engine
• 8 programovatelných tlačítek
• 4 nastavení DPI upravitelná během hraní
• Frekvence odezvy 1 ms
• Absolutní pohodlí
Logitech® G402 Hyperion Fury je nejrychlejší herní myší na světě,
s technologií senzoru Fusion Engine, která umožňuje spolehlivé snímání
pohybu při 420 IPS (10 m/s). 8 programovatelných tlačítek a 4 nastavení
DPI, které lze přepínat během hraní, vám poskytne přesnost potřebnou
pro ovládnutí bitevního pole, přičemž nejrychlejší možná komunikace
přes USB zajišťuje, že načasování vašich akcí bude přesné na milisekundy.
Lehké materiály a kluzná plocha s nízkým třením zajišťují ten nejvyšší pocit
pohodlí, díky čemuž vaše herní akce mohou trvat libovolně dlouhou dobu.
Myš Hyperion Fury nabízí novou úroveň rychlosti a přesnosti. Budete jí
stačit?

SCIENCE WINS.

Logitech®

G402
Hyperion Fury FPS
Gaming Mouse
Specifikace balení

Obsah balení
Základní balení

Univerzální přepravní obal

# dílu EWR

910-004068

Není k dispozici

Čárkový kód

5099206051775 (EAN-13)

50992060517718 (SCC-14)

Číslo dílu EER

910-004067

Není k dispozici

5099206051768 (EAN-13)

50992060517619 (SCC-14)

Hmotnost

235,00 g

2110,00 g

Délka

13,40 cm

38,90 cm

Šířka

4,60 cm

14,60 cm

Čárkový kód

Výška/hloubka

19,10 cm

87,27 cm

Objem

1,177 dm3

0,0496 m3

1 základní balení

1

Není k dispozici

1 střední balení

0

Není k dispozici

1 univerzální přepravní
obal

8

1

1 EURO paleta

1080

135

1 kontejner 6 m

20680

2585

1 kontejner 12 m

41800

5225

1 kontejner 12 m HQ

45600

5700

• Herní myš
• Uživatelská dokumentace
• Dvouletá záruka a plná podpora
produktu od výrobce

Systémové požadavky
• Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 7
• Napájený port USB
• Připojení k internetu
• 100 MB místa na pevném disku
(pro stažení volitelného softwaru)

Technické údaje
SNÍMÁNÍ POHYBU
• Rozlišení: 240–4000 dpi
• Maximální zrychlení: > 20 G*
• Maximální rychlost: > 10 m/s*
ODEZVA
• Formát dat USB: 16 bitů na každé
ose
• Frekvence rozhraní USB: 1000 Hz
(1 ms)
POSUN
• Dynamický koeﬁcient tření: - Mu (k):
.103**
• Statický koeﬁcient tření: - Mu (s):
.153**
VÝDRŽ
• Tlačítka (levé/pravé): 20 miliónů
kliknutí
• Kluzná plocha: 250 kilometrů
* Některá nastavení proﬁlu vyžadují software
Logitech Gaming Software, který je k dispozici na
stránce logitech.com/downloads.
** Testováno na podložce Logitech G240 Gaming
Mouse Pad
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