
G903  
LIGHTSPEED™

Draadloze gamingmuis

INHOUD VAN DE DOOS
• Draadloze gamingmuis
• Plug-en-forget-nano-ontvanger
• USB-gegevens-/oplaadkabel
• Accessoirecase
• Optionele bereikvergroter voor ontvanger
• Optioneel gewicht van 10 gram
• Optionele zijknoppen (2x links, 2x rechts)
• Klepjes voor knoppen (links, rechts)
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

KENMERKEN
• Draadloze LIGHTSPEED™-technologie 

voor prestaties zonder vertraging met een 
rapportagesnelheid van 1 milliseconde

• Optische PMW3366-sensor
• Geen versnelling of vertraging en  

200-12.000 dpi
• Aanpasbare symmetrische knopindeling voor 

gebruik in linker- of rechterhand
• Geavanceerde knopspringveren voor 

een opvallend goed klikgevoel en een 
uitmuntende respons en consistentie

• Compatibel met draadloos opladen van 
POWERPLAY™ voor een oneindig vermogen 
en onbeperkt gamen

DE ULTIEME DRAADLOZE GAMINGMUIS.
De G903 met draadloze LIGHTSPEED™-technologie wordt 
vertrouwd door de beste eSports-professionals en levert 
ongelooflijke reactietijden voor Twitch-richten op competitieniveau. 
De G903 is voorzien van de meest geavanceerde optische 
PMW3366-sensor ter wereld, voor buitengewone trackingprecisie 
en consistente reacties, zelfs bij snelheden boven de 400 IPS. De 
hoofdknoppen links en rechts zijn voorzien van geavanceerde 
springveren en metalen scharnieren voor consequent scherp 
klikken met razendsnelle feedback. Met zijn flexibele symmetrische 
ontwerp, aanpasbare verlichting en lichte gewicht van 110 gram 
zal de G903 vast aan jouw hoge eisen voldoen. Voeg het draadloze 
POWERPLAY™-oplaadsysteem toe om de G903 opgeladen te 
houden, of je nu speelt of even pauze neemt.



Duurzaamheid:
• Hoofdknoppen: 50 miljoen klikken
• Max. afstand: getest over meer dan 250 km
Batterijlevensduur**:
• Standaardverlichting: 24 uur
• Geen verlichting: 32 uur
Fysieke specificaties:
• Hoogte: 130,3 mm
• Breedte: 66,5 mm
• Diepte: 40,4 mm 
• Gewicht: 110 g (alleen de muis) 
• Kabellengte (opladen/gegevens): 1,83 m
* Getest op Logitech G240 Gaming Mouse Pad
** Oplaadbare batterijen kunnen een beperkt aantal keren worden 
opgeladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Tracking:
• Sensor: PMW3366
• Resolutie: 200-12000 dpi
• Max. versnelling: getest tot meer dan 40 G*
• Max. snelheid: getest tot meer dan 400 IPS
Reactievermogen:
• USB-gegevensindeling: 16 bits/as
• USB-rapportagesnelheid: 1000 Hz (1ms)
• Microprocessor: 32-bits ARM

SYSTEEMVEREISTEN
• Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 of 

Windows 7
• USB-poort 
• Internetverbinding voor optionele 

softwaredownload
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PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnummer  EER2 910-005084 n.v.t.
Barcode 5099206072046 (EAN-13) 50992060720415 (SCC-14)

Onderdeelnummer  EWR2 910-005085 n.v.t.
Barcode 5099206072053 (EAN-13) 50992060720514 (SCC-14)

Gewicht 502 gr 2210 gr
Lengte 13,6 cm 29 cm
Breedte 7,2 cm 19 cm
Hoogte/diepte 17,5 cm 17 cm
Volume 1,713 dm3 0,009 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 4 1
1 pallet EURO 768 192
1 container 6,1 m (20 ft) 12220 3055
1 container 12,2 m (40 ft) 25584 6396
1 container 12,2 m (40 ft) HQ 29520 7380


