
PRO

ONTWORPEN  
VOOR PRESTATIES
• Speel als een professional: de Logitech 

G Pro-gamingmuis is ontworpen in 
samenwerking met eSports-spelers. 
Deze professionele gamingmuis biedt 
een lichtgewicht behuizing en optische 
gamingsensor voor ongekende snelheid, 
nauwkeurig richten en reactievermogen.

SYSTEEM MET  
METALEN SPRINGVEREN 
VOOR KNOPPEN
• Het systeem met metalen springveren 

voor knoppen verbetert de consistentie 
van de linker-/rechtermuisknoppen en 
vereist minder kracht om te klikken.

COMFORTABEL  
EN DUURZAAM
• Lichtgewicht en duurzame materialen 

voor razendsnel gamen en langdurig 
comfort (83 g).

• De Pro zorgt voor een prestatieniveau 
dat het intensieve gebruik van gamen op 
wedstrijdniveau kan weerstaan.

PROGRAMMEERBARE 
VERLICHTING EN KNOPPEN
• Kies uit 16,8 miljoen kleuren om je 

set-up te personaliseren of met andere 
G-producten te synchroniseren. 

• 6 programmeerbare knoppen.

PMW3366 GEAVANCEERDE 
OPTISCHE GAMINGSENSOR
• De PMW3366 levert uitzonderlijke 

nauwkeurigheid en een consistent 
reactievermogen. 

• Ook heeft hij geen vertraging, filtering  
of versnelling in het gehele dpi-bereik 
(200 - 12.000 dpi).

• Oppervlakafstemming past het 
dynamische bereik van de sensor aan 
in plaats van alleen de led-intensiteit te 
wijzigen, om de opnamekwaliteit voor het 
specifieke oppervlak te optimaliseren.

Gamingmuis



PRO

GAME WITH PASSION. 
WIN WITH SCIENCE.

Gamingmuis

SOFTWAREFUNCTIES  
• Synchroniseer kleuren en lichtpatronen met 

andere RGB-gamingproducten van Logitech-G.

• Stel de sensor af op het oppervlak voor een 
optimale snelheid en een lagere optilafstand.

• 6 programmeerbare knoppen met aanpasbare 
macro's.

• Beheer verlichting, dpi-gevoeligheid en 
knopprofielen.

Demomodus
1. Sluit de muis niet meteen aan, volg eerst 

onderstaande instructies. 
2. Houd de knop Vorige ingedrukt
3. Sluit de muis aan op een USB-bron
4. Terwijl je Vorige nog steeds ingdrukt houdt,  

druk je binnen 3 seconden 5 keer op Volgende
5. Laat de knop Vorige los

Volg hetzelfde proces om de muis uit de 
demomodus te halen.

PRODUCT G302 G303 G402 G502 RGB PRO

Programmeerbare knoppen 6 6 0 11 6

Geheugenprofielen 1 3 1 3 5

DPI 240-4000 200-12.000 240-4.000 200-12.000 200-12.000

Max. IPS 120 300 500 300 300

Max. versnelling 20 G 40 G 16 G 40 G 40 G

Oppervlakafstemming Nee Ja Nee Ja Ja

RGB-verlichting Nee Ja Nee Ja Ja

Dpi-schakeling Ja Ja Ja Ja Ja

Gewicht Nee Nee Nee Ja Nee

Arx Control-compatibel iOS/Android iOS/Android iOS/Android iOS/Android iOS/Android


