
Logitech G introduceert nieuwe Wireless
Gaming Mouse
De Logitech G305 levert de beste prestaties en
batterijlevensduur in zijn klasse, een geweldige reden om over te
stappen op draadloos

Brussel — 1 juni 2018 — Logitech G, een merk van Logitech, heeft vandaag de

Logitech® G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse gepresenteerd, een

nieuwe generatie gaming mouse met draadloze LIGHTSPEED™ technologie en de

HERO™ (High Efficiency Rated Optical) sensor voor alle gamers, in beproefd en

betrouwbaar design. De Logitech G305 gebruikt Logitech G’s exclusieve

LIGHTSPEED draadloze technologie waarmee je sneller kunt gamen dan met de

meeste niet-draadloze muizen. Daarnaast biedt Logitech G's revolutionaire HERO

sensor betere prestaties en is het tegelijkertijd tien keer energiezuiniger dan de

vorige generatie muizen. Met de Logitech G305 is er geen reden meer om nog met

een kabel te gamen.

 

https://www.logitech.com/nl-be/


,,Dankzij jarenlange toewijding leveren we prestaties met wireless wat sneller is dan het

bekabelde aanbod van onze concurrenten’’ zei Ujesh Desai, vice president en general manager

van Logitech Gaming. ,,Dankzij ons werk is Wireless zo ver ontwikkeld dat de e-sport pro’s onze

innovatieve technologie vertrouwen en winnen met onze draadloze muizen. Met de G305 willen

we dezelfde toptechnologie voor iedereen toegankelijk maken. De G305 is uitgerust met onze

HERO-sensor en LIGHTSPEED technologie. Nooit was er een beter moment om draadloos te

gaan. "

De Logitech G305 stelt je in staat topprestaties te leveren met gamen middels de

toonaangevende HERO-sensor. Deze sensor is ongelooflijk energiezuinig en biedt uitzonderlijke

reactiesnelheid en nauwkeurigheid, 400 IPS precisie en gevoeligheid tot 12.000 DPI, zonder

versnelling of afvlakking. Plus met de ultrasnelle LIGHTSPEED wireless technologie in de

Logitech G305, krijg je een snellere game-ervaring dan met kabel, met 1 ms report rate, end-to-

end geoptimaliseerde draadloze verbinding en fenomenale respons en betrouwbaarheid voor

prestaties op wedstrijdniveau.

 

Dankzij de extreme energie-efficiëntie van HERO, is de levensduur van de batterij

buitengewoon. Je kunt 250 uur onafgebroken gamen met 1 ms report rate op slechts één AA-

batterij in de performance-modus. Switch naar de endurance-modus voor 8 ms report rate met

gebruik van Logitech Gaming Software (LGS) om de levensduur van de batterij te verlengen tot

negen maanden op een enkele AA-batterij.

 



OVER LOGITECH

Logitech ontwerpt producten die de digitalebeleefwereld van mensen dichterbij brengt, elke dag weer. Meer dan
35 jaargeleden begon Logitech via personal computers met zijn missie mensen dichterbij elkaar te brengen. Nu, in
de 21e eeuw, brengen de verschillende merken vanLogitech nog steeds mensen dichter bij elkaar door middel
van muziek, games,video’s en computers. Merken van Logitech zijn Jaybird, Logitech G en Ultimate Ears.
Logitech International is een van oorsprongZwitsers bedrijf dat in 1981 is opgericht. Het hoofdkantoor zit in
Lausanne,Zwitserland en het bedrijf heeft de volgende beursnoteringen: SIX SwissExchange (LOGN) en (LOGI)
op de Nasdaq Global Select Market. Maak kennis metLogitech op www.logitech.com, via het blog of @Logitech.

Zelfs met zoveel technologie aan boord, is de Logitech G305 niet zwaar of lomp. Hij is

duurzaam, compact en met slechts 99 gram zeer licht en wendbaar dankzij het efficiënte, lichte,

mechanische ontwerp en het uiterst efficiënte batterijgebruik. Of je nu op je computer of laptop

wil gamen, de Logitech G305 is een match.

 

De Logitech G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse is naar verwachting begin juni

beschikbaar via Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Alternate voor een adviesprijs van €59. Hij

is verkrijgbaar in zwart en wit (enkel MediaMarkt).
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