
Herní myš se senzorem HERO 16k
G903 Lightspeed

Vysoký výkon
Senzor HERO 16K
Náše nejpokročilejší tech-
nologie s 1:1 trackováním, 
400+ IPS a rozmezí DPI 
mezi 100 - 16 000; nulové 
vyhlazení, akcelerace a 
desetinásobně nižší energe-
tická náročnost.

Bezdrátové nabíjení  
technologie Powerplay 
Už nikdy se nemusíte stracho-
vat o svůj stav baterie. Zapoj-
te si svůj bezdrátový systém 
Powerplay a mějte svou G903, 
nebo jiné kompatibiliní G myše, 
neustále nabitou mezitím co 
hrajete nebo odpočíváte.

*Bezdrátové nabíjení technologie Power-
play Systém je prodáván samostatně

Technologie Lightsync RGB 
Technologie Lightsync RGB
Využijte celé barevné 
spektrum barev ve hře, při 
poslouchání hudby nebo při 
odrážení barev vaší plochy. 
Upravte si světelné efekty v 
rámci 16.8 milionu barev s 
Logitech G HUBem a sesyn-
chronizujte si všechny vaše 
zařízení.

Hraj s rychlostí světla  
Profesionální odezva 
1ms, bezdrátové, bez 
kompromisů nejlepší kom-
promis mezi váhou a výdrží 
baterie, esport profesioná-
lové využívají Lighstpeed 
technologie díky její úžasné 
konektivitě a odezvě.

Až 180 hodin na jedno nabití 
Vysoce efektivní konstrukce 
systému vede k téměř 6ná-
sobné výdrže baterie oproti 
předchozí generaci; vydrží až 
140 hodin při osvětlení LIGHT-
SYNC RGB a až 180 hodin bez.

Pokročilá technologie 
tlačítek 
Pokročilá technologie tlačítek
Tlačítka napnutá kovovou 
pružinou udržuje primární 
a pravé tlačítko neustále 
připraveno k využívání. Stačí 
menší síla ke spuštění pro 
výjimečný pocit při hraní, 
která garantuje reakci a kon-
zistenci po celou dobu.



LOGITECH G HUB

WHAT’S IN THE BOX

Logitech G HUB gives you a single portal for optimizing 
and customizing all your supported Logitech G gear: mice, 
keyboards, headsets, speakers, and webcams. 

Set up your keyboard with macro-ready G Keys, remap 
individual keys, con�gure multi-key bindings, or create 
intricate macros. Program LIGHTSYNC.

Logitechg.com/ghub

Gaming Mouse
Charging/data cable
Accessories case
Optional receiver extension adapter
Optional 10g weight
Optional side buttons (2x left, 2x right)
Button covers (left, right)
User Documentation

KEEP PLAYING

G502
HEROG305 G703

Connection

Connection
Buttons

Onboard
Memory

Advanced
Sensor

Custom
Lighting

Battery

Max. DPI

Wired

11

√

HERO 16K

√

16,000

LIGHTSPEED
Wireless 

6

√

HERO

1 x AA (included)

12,000

LIGHTSPEED
Wireless 

6

√

HERO 16K

√

Rechargeable

16,000

G502
LIGHTSPEED

LIGHTSPEED
Wireless 

11

√

HERO 16K

Rechargeable

√

16,000

G903

7-11

√

HERO 16K

√

Rechargeable

16,000

LIGHTSPEED
Wireless 

KEEP PLAYING

Co najdete v krabici?  
Herní myš
Nabíjecí / datový kabel
Pouzdro na příslušenství
Volitelný prodlužovací adaptér přijímače
Volitelná hmotnost 10 g
Volitelná postranní tlačítka  
(2x vlevo, 2x vpravo)
Kryty tlačítek (vlevo, vpravo)
Uživatelská dokumentace

Bezdrátové připojení 
Lightspeed

7-11

√

HERO 16K

√

Dobíjecí

16,000

Bezdrátové připojení 
Lightspeed

6

√

HERO

1 x AA (Zahrnuto)

12,000

Kabelové 
připojení

11

√

HERO 16K

√

16,000

Bezdrátové připojení 
Lightspeed

6

√

HERO 16K

√

Dobíjecí

16,000

Bezdrátové připojení 
Lightspeed

11

√

HERO 16K

√

Dobíjecí

16,000

Logitech G Hub 
Logitech G HUB vám poskytuje jedinečný prostor pro optimalizaci  
a přizpůsobení všech vašich podporovaných zařízení Logitech G:  
myši, klávesnice, náhlavní soupravy, reproduktory a webové kamery.

Nastavte klávesnici pomocí makro kláves, přemapujte si jednotlivé 
klávesy, nakonfigurujte vazby na více kláves nebo vytvořte složitá  
makra. Na programujte si své podsvícení díky technologii  LIGHTSYNC.

Logitechg.com/ghub

Připojení

Tlačítka  
připojení

Základní  
paměť

Pokročilý  
senzor

Vlastní  
osvětlení

Baterie

Maximální DPI


