
G903 LIGHTSPEED
Mouse para jogos
com sensor Hero 25K

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Mouse para jogos sem fio.
• Receptor sem fio LIGHTSPEED.
• Cabo USB para dados/carregamento.
• Estojo de acessórios.
• Adaptador para extensão do receptor.
• Peso de 10 gramas opcional.
• Botões laterais opcionais (2x à
esquerda, 2x à direita).
• Coberturas de botões laterais
(esquerda, direita).
• Documentação do usuário.
• Garantia de 2 anos do fabricante.

RECURSOS
• Sensor Hero 25K com rastreamento
máximo de 25.600 DPI.
• Tecnologia LIGHTSPEED sem fio com
taxa de transmissão de 1ms em nível
profissional.
• Formato ambidestro com botões
personalizáveis para uso com a mão
esquerda ou direita.
• Até 140 horas de autonomia de bateria.
• Compatível com Logitech POWERPLAY.
• Iluminação RGB LIGHTSYNC com
aproximadamente 16.8M de cores.
• Avançada tecnologia de botão
avançado com tensionamento de botão
de mola de metal.

EVOLUÍDO COM SENSOR HERO.

O Logitech® G903 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse agora 
possui o sensor de jogos HERO 25K de última geração para uma 
jogabilidade incrivelmente precisa - com rastreamento 1: 1, 400+ 
IPS e 25.600 DPI máximo, além de suavização, filtragem ou 
aceleração zero. A tecnologia sem fio LIGHTSPEED oferece uma 
taxa de transmissão de 1ms sem comprometer o peso, a duração 
da bateria ou a latência. Tenha completa imersão com 
aproximadamente 16.8M de cores que respondem as ações no 
jogo, design ambidestro e até 11 botões. Jogue com rastreamento 
aprimorado, 10X a eficiência de energia dos sensores da geração 
anterior e até 140 horas de jogo com iluminação RGB LIGHTSYNC 
padrão.
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* Os recursos avançados requerem o software Logitech G HUB disponível em LogitechG.com/GHUB. 
** A duração da bateria pode variar de acordo com as condições de uso e computação.
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ESPECIFICAÇÃO DA 
EMBALAGEM

Código do produto 
Código de barras

Peso  
Comprimento  
Largura 

Altura/profundidade 

Volume 
1 caixa primária 

1 caixa intermediária 

1 caixa master

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
• Compatível com POWERPLAY.
• Iluminação LIGHTSYNC RGB*.
• Design ambidestro.
• Dimensões: 130 x 67 x 40 mm.
• Peso: 110g, apenas mouse.
• Taxa de transmissão USB: 1000 Hz (1 m).
• Sensor: HERO 16K.
• Resolução: 100-25,600 DPI.

DURABILIDADE DA BATERIA (JOGOS SEM INTERRUPÇÃO) **
• Iluminação padrão: até 140 horas.
• Sem iluminação: até 180 horas.




