
POWERPLAY™

Draadloos oplaadsysteem

INHOUD VAN DE DOOS
• POWERPLAY™-dock
• Harde muismat (G440)
• Zachte muismat – POWERCORE™-

module voor compatibele draadloze 
muizen

• USB-gegevens-/oplaadkabel
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

KENMERKEN
• Innovatieve nieuwe technologie van 

POWERPLAY voor onafgebroken 
draadloos opladen

• Geïntegreerde draadloze LIGHTSPEED-
ontvanger 

• Keuze uit twee oppervlakken: een 
zachte of harde muismat

• Werkt met Logitech G703- en G903-
gamingmuizen

ONEINDIG VERMOGEN.  
ONEINDIG SPELEN.
Met POWERPLAY- en LIGHTSPEED-technologie heeft Logitech G 
de obstakels weggenomen voor draadloos gamen op het hoogste 
niveau. Invoervertraging, verbindingsproblemen en lege batterijen 
behoren tot het verleden. Welkom in de toekomst van draadloos 
gamen op pc's, die is verwezenlijkt door geavanceerde wetenschap 
en ongeëvenaard technisch ontwerp. Het POWERPLAY-energieveld 
wordt door de POWERCORE™-module omgezet in een laadstroom 
die magnetisch verbinding maakt met compatibele gamingmuizen. 
Het mooie van POWERPLAY is dat je muis wordt opgeladen, of je nu 
speelt of pauze neemt. Zo simpel hebben we het gemaakt. Hij blijft 
gewoon opgeladen.



SYSTEEMVEREISTEN
• Windows® 10, Windows® 8.1,  

Windows® 8 of Windows® 7
• 1 actieve USB-poort

TECHNISCHE SPECIFICATIES
TECHNISCHE SPECIFICATIES:
• Rapportagesnelheid: 1 ms
• RGB-kleuren: 16,8 miljoen

FYSIEKE SPECIFICATIES:
• Lengte: 275 mm
• Breedte: 320 mm
• Hoogte: 10 mm (POWERPLAY-

bedieningsmodule)
• Hoogte: 2 mm (POWERPLAY-dock)
• Hoogte: 2 mm (stoffen 

gamingmuismat)
• Hoogte: 2 mm (G440 harde 

gamingmuismat)
• Draadlengte: 1,8 m
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PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnr. 943-000110 n.v.t.
Barcode 5099206074576 (EAN-13) 50992060745715 (SCC-14)

Gewicht 1650 gr 7100000 gr
Lengte 37,3 cm 38 cm
Breedte 35,15 cm 16,6 cm
Hoogte/diepte 3,8 cm 36,3 cm
Volume 4,982 dm3 0,022 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 4 1
1 pallet EURO 260 65
1 container 20VT 4944 1236
1 container 12,2 m (40 ft) 10272 2568
1 container 40 ft HQ 11984 2996


