
G603  
LIGHTSPEED™

Trådløs gamingmus

DET INDEHOLDER KASSEN:
• Trådløs gamingmus
• LIGHTSPEED™ USB-modtager
• Forlængerledning til modtageren
• 2 AA-batterier
• Brugervejledning
• 2 års fabriksgaranti og fuld support

FUNKTIONER
• Med næste generation af HERO- 

sensoren er der ingen udjævning og op  
til 12.000 dpi

• Eksklusiv trådløs LIGHTSPEED™-teknologi 
giver en ydeevne uden lige

• Avanceret Hi-Lo-system til strømstyring
• Betjening af flere enheder med to 

tilslutningsmuligheder

SPIL AVANCERET.
G603 er en gamingmus med den nyeste teknologi og er designet 
til en trådløs hverdag. Den har et sæt avancerede funktioner og 
teknologier der giver høj ydeevne til selv de mest krævende gamere. 
G603 er den første gamingmus der indeholder den nye HERO-
sensor der giver exceptionel præcision med en følsomhed på op til 
12.000 dpi. Samtidig har G603 op til 10 x så stor batterieffektivitet 
i forhold til tidligere generationer. Den har også trådløs 
LIGHTSPEED-teknologi der giver trådløs funktionalitet i professionel 
kvalitet og enestående driftssikkerhed – der endda overgår mange 
kabelforbundne gamingmus.



Holdbarhed:
• Hovedknapper: 20 millioner klik med mekanisk 

og nøjagtig tastespænding
• Fødder: testet ved > 250 km rækkevidde
Batterilevetid:
• Hi-tilstand: > 500 timer (nonstop gaming)
• Lo-tilstand: > 18 måneder** (standardbrug)
Fysiske specifikationer:
• Højde: 124 mm
• Bredde: 68 mm
• Dybde: 43 mm
• Vægt: 88,9 g, kun mus/112,3 g med 1 AA-

batteri/ 135,7 g med 2 AA-batterier
* Testet på musemåtten Logitech G240 Gaming Mouse Pad
* Kan variere afhængigt af hvordan produktet bruges

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Registrering:
• Sensor: HERO™
• Opløsning: 200-12.000 dpi
• Maksimal acceleration: Testet ved > 40 G*
• Maksimal hastighed: Testet ved > 400 IPS*
Reaktionstid:
• USB-dataformat: 16 bit/akse
• USB-rapporteringsfrekvens i Hi-tilstand:  

1000 Hz (1 ms)
• USB-rapporteringsfrekvens i Lo-tilstand:  

125 Hz (8 ms)
• Rapporteringsfrekvens ved Bluetooth®:  

125 Hz (8 ms)
• Mikroprocessor: 32 bit RAM

SYSTEMKRAV
• LIGHTSPEED™: USB-port og Windows® 7 eller 

nyere, Mac OS X 10.12 eller nyere, Chrome OS™ 
og Android™ 3.2 eller nyere

• Bluetooth®: Enheder med Bluetooth og 
Windows® 8 eller nyere, Mac OS X 10.10 eller 
nyere, Chrome OS™ eller Android™ 3.2 eller 
nyere

• Internetadgang til Logitech Gaming Software
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PAKKESPECIFIKATIONER

Primær pakke Multipakkekarton

Produktnummer EER2 910-005101 ikke relevant
Stregkode 5099206071926 (EAN-13) 50992060719211 (SCC-14)

Produktnummer EWR2 910-005102 ikke relevant
Stregkode 5099206071933 (EAN-13) 50992060719310 (SCC-14)

Vægt 219,3 g 1048,9 g
Længde 13,6 cm 19,7 cm
Bredde 4,7 cm 15,4 cm
Højde/dybde 19,2 cm 20,8 cm
Rumfang 1,227 dm3 0.006 m3

1 primær pakke 1 ikke relevant
1 mellempakke 0 ikke relevant
1 multipakkekarton 4 1
1 europalle 1280 320
1 6-meters (20 ft) container 19624 4906
1 12-meters (40 ft) container 40524 10131
1 12-meters (40 ft) container, High Cube 44208 11052


