
POWERPLAY™

Trådlöst laddningssystem

INNEHÅLL
• POWERPLAY™-bas
• Hård musmatta (G440)
• Tygklädd musmatta – POWERCORE™-

modul för kompatibla trådlösa möss
• USB data-/laddningsladd
• Bruksanvisning
• 2 års garanti och heltäckande 

produktsupport

FUNKTIONER
• Innovativ ny POWERPLAY-teknik för 

kontinuerlig trådlös laddning
• Inbyggd trådlös LIGHTSPEED-

mottagare 
• Välj mellan två underlag – mjuk eller 

hård musmatta
• Fungerar med Logitech-spelmössen 

G703 och G903

OBEGRÄNSAD KRAFT. OBEGRÄNSAT SPEL.
Med POWERPLAY och LIGHTSPEED-tekniken har Logitech G löst 
hindren mot högpresterande trådlöst spelande. Laggande insignal, 
frånkopplingar av den trådlösa anslutningen och döda batterier 
är nu ett minne blott. Välkommen till framtiden för trådlöst PC-
spelande, som har uppnåtts genom avancerad vetenskap och 
oöverträffad ingenjörskonst. POWERPLAY-energifältet förvandlas till 
laddningsström av POWERCORE™-modulen, som fästs magnetiskt 
vid kompatibla trådlösa spelmöss. Det fina med POWERPLAY är att 
musen laddas både medan du spelar och vilar. Vi har gjort det så 
enkelt. Den håller sig helt enkelt bara laddad.



SYSTEMKRAV
• Windows® 10, Windows® 8.1,  

Windows® 8 eller Windows® 7
• 1 strömförsörjd USB-port

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
• Rapporteringsfrekvens: 1 ms
• RGB-färger: 16,8 miljoner

FYSISKA SPECIFIKATIONER:
• Längd: 275 mm
• Bredd: 320 mm
• Höjd: 10 mm (POWERPLAY 

kontrollmodul)
• Höjd: 2 mm (POWERPLAY bas)
• Höjd: 2 mm (spelmusmatta med 

tygklädd yta)
• Höjd: 2 mm (spelmusmatta i hårt 

material G440)
• Kabellängd: 1,8 m
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PAKETSPECIFIKATIONER

Primärt paket Kolli/stor box

Artikel nr 943-000110 –
Streckkod 5099206074576 (EAN-13) 50992060745715 (SCC-14)

Vikt 1 650 gr 7100000 gr
Längd 37,3 cm 38 cm
Bredd 35,15 cm 16,6 cm
Höjd/djup 3,8 cm 36,3 cm
Volym 4 982 dm3 0,022 m3

1 primärt paket 1 –
1 mellanstort paket 0 –
1 kolli/stor box 4 1
1 pall EURO 260 65
1 container 6 m 4944 1236
1 behållare 12 m (40 ft) 10 272 2 568
1 behållare 12 m hög kub 11984 2996


