
G600 MMO GAMING MOUSE
Mouse para jogos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Mouse para jogos.
• Documentação do usuário.
• Garantia de 3 anos do fabricante.

RECURSOS
• Controle completo para seu jogo MMO 

favorito.
• Total de 20 botões, sendo 12 botões 

laterais com acesso imediato ao 
polegar.

• Até 3 perfis programáveis na memória 
integrada*.

• Iluminação RGB LIGHTSYNC totalmente 
personalizável*.

CONTROLE COMPLETO PARA SEUS JOGOS.
Com 20 botões, o Logitech® G600 MMO Gaming Mouse é o 
mouse mais personalizável e fácil de usar, projetado 
especificamente para dominar seus jogo MMO favorito. O G600 
possui três botões principais, doze botões laterais, uma roda de 
rolagem com clique e botões para troca de DPI e alternância de 
perfis. Tudo pré-configurado para ser utilizado imediatamente, 
sem a necessidade de drivers. Através do software Logitech G 
HUB*, obtenha personalização botões, configuração de até três 
perfis diretamente na memória integrada e customização da 
Iluminação RGB através da tecnologia LIGHTSYNC.

* Recursos avançados requerem o Logitech G HUB Gaming Software disponível em logitechG.com/GHUB.
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ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Caixa primária Caixa master

Código do produto 910-003879 n/a

Código de barras 097855097132 (EAN-13) 10097855097139 (SCC-14)

Peso 399 g 3.192 kg

Comprimento 13,50 cm 28,00 cm

Largura 5,40 cm 22,70 cm

Altura/profundidade 19,20 cm 20,70 cm
1 caixa primária 1 n/a

1 caixa intermediária 0 n/a

1 caixa master 8 1

REQUISITOS DO SISTEMA
• Windows® 7 ou superior.
• macOS® 10.10 ou superior.
• Chrome OS.
• Porta USB.
• Conexão à Internet para a instalação do Software 

Logitech G HUB (opcional).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Resolução do sensor: 200 - 8.200 DPI.
• Formato de dados USB: 16 bits/eixo
• Taxa de transmissão USB: 1000 Hz (1 ms)
• Microprocessador: 32 bits ARM

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
• Altura: 118 mm.
• Largura: 75 mm.
• Profundidade: 31 mm.
• Peso: 133 g (somente mouse).
• Comprimento do cabo: 2,1 m.


