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RGB-MUIS
#21789

Ergonomische pro gaming-muis met uiterst nauwkeurige sensor en full RGB-ledverlichting

Eigenschappen
• Geavanceerde, uiterst nauwkeurige optische sensor tot een

resolutie van 15.000 dpi
• Verstelbare, full RGB-ledverlichting (met regenboogeffect)
• Ergonomisch geplaatste, eenvoudig toegankelijke knop
• Intern geheugen om 5 gameprofielen op te slaan
• 8 programmeerbare toetsen
• Geavanceerde software voor het programmeren van knoppen,

macro's en verlichting

Wat zit er in de verpakking
• Gaming-muis
• Gebruikershandleiding
• Gaming-sticker

Systeem vereisten
• Pc/laptop met USB-poort
• Windows 10, 8, 7
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Intern geheugen
Al je aangepaste instellingen worden opgeslagen in 1 van de 5
beschikbare profielen van het intern geheugen. Je hebt geen
software nodig als je van het ene spel naar het andere switcht
of als iemand anders de Laban gebruikt; de verschillende
profielen kunnen altijd direct worden verwisselt. De Laban is
ook het ideale wapen voor gamers die vaak toernooien of
grote LAN-parties spelen, omdat je altijd je geoptimaliseerde
instellingen met je mee kunt nemen.

Lichteffecten in 16,8 miljoen kleuren
Instelbare kleuren en effecten zeggen meer dan duizend
woorden! Met de meegeleverde software kun je de RGB LED
verlichting van de Laban volledig matchen met je andere
gaming accessoires.

Controleer de game
Elke krijger is verloren op het moment dat hij zijn wapen laat
vallen, dus we hebben ervoor gezorgd dat onze Laban muis is
geoptimaliseerd voor maximale grip en controle. De uiterst
nauwkeurige optische sensor is in te stellen tot 15.000 DPI.
Om snel te kunnen reageren op je vijanden of spelsituaties,
hebben we soepele glijvlakken met een lage weerstand op de
onderkant van de muis toegevoegd en knoppen geplaatst die
supersnel te bedienen zijn met je duim.

Intelligente gaming software
De Laban heeft zijn eigen software die het toelaat om
meerdere acties te combineren tot maar één klik! Dit betekent
dat je met één druk op de knop bijvoorbeeld kunt bukken,
schieten en herladen. Creëer je eigen combinaties door de
macro's in te stellen!
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ALGEMEEN
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

128 mm Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 113 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

SENSOR
DPI 100, 15000 DPI range 100 - 15000 dpi

Max. DPI 15.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Sensor model PMW3360

Acceleration 50 G Polling rate 125-1000Hz

Tracking speed 300 ips

LIGHTING
Lights True

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -, fire,
forward, left, mid, right

Number of buttons 8 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

8

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source USB
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FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Gliding pads UPE Software included True

Special features Full RGB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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