
G403  
PRODIGY
SPELMUS

INNEHÅLL
• Spelmus
• 10 g valfri tilläggsvikt
• Bruksanvisning
• 2 års garanti

FUNKTIONER
• Prestanda för datorspel – åtta gånger 

snabbare än standardmöss
• Hög precision, 12 000 dpi, optisk sensor 

PMW3366
• Fjädringssystem för metallfjäderknapp
• Lätt och ergonomisk utformning
• Anpassningsbar RGB-belysning med  

16,8 miljoner färger

PRESTANDA FÖR DATORSPEL.
G403 Prodigy erbjuder avancerad spelkvalitetsprestanda 
för datorspel i en lätt och ergonomiskt utformning som gör 
spelandet ännu roligare. G403 är upp till åtta gånger snabbare 
än standardmössen, vilket innebär att skärmen svarar nästan 
ögonblickligen när du klickar på eller flyttar musen. Prodigy är 
utrustad med vår mest avancerade optiska sensor för överlägsen 
precision, hastighet, känslighet och konsekvens. Anpassad efter 
din hand och spelstil med en lättviktskonstruktion, gummigrepp 
och en löstagbar vikt på 10 g. G403 Prodigy kan anpassas med upp 
till 16,8 miljoner färger och har även ett inbyggt minne så att du 
kan använda dina inställningar var du än befinner dig. Med G403 
Prodigy blir både spelet och du ännu bättre.



SYSTEMKRAV
• USB-port
• Internetanslutning för nedladdning av 

programvara (valfritt)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Spårning:
• Upplösning: 200 – 12 000 DPI
• Maxacceleration: > 40 G*
• Maxhastighet: >300 ips*
Reaktionstid:
• Dataformat för USB-gränssnitt: 16 bitar/axel
• USB-rapporteringsfrekvens: 1 000 Hz (1 ms)
• Mikroprocessor: 32-bitars ARM
Fysiska specifikationer:
• Längd: 124 mm 
• Bredd: 68 mm
• Höjd: 43 mm
• Vikt: 90 g (endast mus) +  

10 g (valfri tilläggsvikt)
• Kabellängd: 2 m
Glidning:
• Dynamisk friktionskoefficient**: 0,1 μ (k)
• Statisk friktionskoefficient**: 0,15 μ (s)
Hållbarhet:
• Knappar (vänster/höger):  

20 miljoner klickningar
• Tassarnas kapacitet: 250 kilometer
* Testad på Logitech G240 Gaming Mouse Pad
** Testad på skrivbord med träyta

© 2016 Logitech. Logitech, Logitech-logotypen och andra Logitech-varumärken tillhör Logitech och kan vara registrerade. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft 
Corporation i USA och/eller andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

PAKETSPECIFIKATIONER

Primärt paket Kolli/stor box

Artikelnr. EER2 910-004824 –
Streckkod 5099206065529 (EAN-13) 50992060655212 (SCC-14)

Artikelnr. EWR2 910-004825 –
Streckkod 5099206065536 (EAN-13) 50992060655311 (SCC-14)

Vikt 195 gr 905 gr
Längd 13,6 cm 19,7 cm
Bredd 4,7 cm 15,4 cm
Höjd/djup 19,2 cm 20,8 cm
Volym 1,227 dm3 0,0063 m3

1 primärt paket 1 –
1 mellanstort paket 0 –
1 kolli/stor box 4 1
1 pall EURO 1 280 320
1 container 6 m ( 20 ft) 19624 4906
1 behållare 12 m (40 ft) 40524 10 131
1 behållare 12 m (40 ft) hög kub 44208 11052


