RATO KAVY KUNDA 100

CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS GERAIS
(argumentos principais)
Sensor ótico Pixart Avago 3050 de elevada precisão
Resolução até 4.000 DPI com 12 níveis selecionáveis
6 botões programáveis, configurações Macro e efeitos DPI
2 zonas LED de iluminação RGB com múltiplos efeitos configuráveis
Design ergonómico simples indicado para mão direita
Borrachas de deslizamento suave de baixo atrito
Software de controlo e programação completo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS
(argumentos principais)
Sensor: Pixart Avago A3050
Tipo de sensor: ótico
Resolução: 4000 DPI ajustáveis
DPI selecionáveis: 12 níveis
Frequência de atualização: 1000 Hz
Botões: 6 programáveis
Duração do switch: 10 milhões de clicks
Iluminação: 2 zonas RGB LED configuráveis
Design simples indicado para mão direita
Conexão: USB 2.0
Comprimento do cabo: 1.8 m
Tipo de cabo: trançado
Deslizamento: borracha de atrito reduzido
Tamanho: 124 x 76 x 40 mm
Compatibilidade: Rato universal
Software: Programação de botões, configuração Macro e efeitos DPI
Suporte SO: compatível com Windows 7 ou mais recente

RATO KUNDA 100
Não o vais conseguir largar.
Projetado para estar um passo à frente dos da sua espécie, o rato KUNDA 100 garante elevada precisão graças ao
seu sensor ótico Avago A3050 de 4000 DPI selecionáveis, o que lhe dá tanto uma incrível velocidade como
capacidade de resposta ao mais subtil dos movimentos, independentemente do tipo de tapete em que desliza. O
seu design elegante e a sua forma ergonómica fazem dele um rato perfeito para a mão direita.

Controlo e alta performance na ponta dos teus dedos.
Incorporando um sensor ótico de alto desempenho, o AVAGO A3050, o KUNDA 100 oferece tecnologia de precisão
e sensibilidade de ponta, com uma taxa de atualização de 1000 Hz e 6 botões de switch mecânico totalmente
configuráveis.

Ultrassensível ao movimento.
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Modifica cada cor, cada led e cada controlo, sem limites.
O acabamento rubber coated em preto mate, de aderência à mão perfeita, oferece um incrível contraste numa
variedade quase sem fim de cores reais contando com 2 zonas de luzes dinâmicas cuja intensidade e velocidade das
transições podem ser facilmente configuráveis. Inclui software para programar a ação de cada um dos 6 botões e
personalizar perfis RGB, criando as macros que mais te der jeito.

Um rato às direitas.
Produzido com um design simples e dimensões standard, o KUNDA 100 foi idealizado para a forma da mão direita.

Quando deslizar e planar se confundem.
A leveza, a flexibilidade e o comprimento do cabo trançado de 1.8 metros fazem pensar que se trata de um rato
wireless tal é a liberdade de movimentos que permite. Além disso, graças à suavidade das borrachas de
deslizamento ultra macias, deslizar ou planar em cima qualquer tapete é quase a mesma coisa.

Não o vais conseguir largar.
Design simples idealizado para a forma da mão direita.

Modifica cor, cada led, sem limite
2 zonas RGB
Múltiplos efeitos configuráveis

Software de controlo completo
6 botões programáveis
Configurações Macro
Efeitos DPI

Controlo na ponta dos dedos
Sensor ótico Avago A3050
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4000 DPI
12 níveis selecionáveis
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Suave. Silencioso.
Deslizamento macio.
Atrito reduzido.
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Design simplificado.
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Para a mão direita.
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Comprimento
do cabo 180 cm

Conforto utilização
prolongada

Duração switch: 10
milhões de clicks

Compatível
Windows 7 ou +

Garantia
2 anos
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Dinâmico, responsivo e personalizável.
O KUNDA 100 garante elevada precisão graças ao seu sensor ótico Avago A3050 de 4000 DPI selecionáveis,
oferecendo uma incrível velocidade e rapidez de resposta independentemente do tapete em que deslize. O seu
design elegante e a sua forma ergonómica fazem dele um rato perfeito para a mão direita.

O sensor ótico de alto
desempenho AVAGO
A3050 oferece tecnologia
de precisão e sensibilidade
de ponta.

4000 DPI numa
variedade de 12 níveis
de sensibilidade.
Concebido para
proporcionar conforto
durante utilização
prolongada e de alta
intensidade.

2 zonas de
iluminação RGB
de configuração
ilimitada.

Liberdade de
movimentos e suavidade
de deslizamento.
6 botões
programáveis,
configurações Macro
e efeitos DPI.
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2 zonas RGB
efeitos ilimitados

6 botões
configurações Macro

4000 DPI
12 níveis

Sensor ótico
AVAGO A3050
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Físicas
Altura

124 mm

Largura

76 mm

Profundidade

40 mm

Peso

153 g

Cor

Preto mate

Utilização

Mão direita

Deslizamento

Borracha de atrito reduzido
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Sensor
Modelo do sensor

Pixart 3050

Tipo de sensor

Ótico

Resolução

4000 DPI

Níveis DPI (12)

250-500-750-1000-1250-1500-1750-2000-2500-3000-3500-4000

Duração do switch

10 milhões de clicks

Frequência de atualização

1000 Hz

Aceleração

50 G

Velocidade máxima

250 ips

Distância de elevação

4 mm

Tecnologia e Controlo
Tipo de grip

Palma da mão

Número de botões

6

Tipo de botões

MecânicosSwitch mecânicos premidos

Força de comutação

55 +/- 10 g

Botões programáveis

Sim

Botão DPI

Sim

Tipo de scroll

Roda (1)

Programação macro

Sim

Número de botõºoes macro

6

Configuração macros

Sim

Software de configuração:

Programação de botões, configuração Macro e efeitos DPI
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Conetividade
Tipo de conexão
Versão USB

Cabo

Comprimento do cabo

180 cm

Tipo de cabo

Trançado com tecnologia anti-interferências

2.0

Iluminação
Retroiluminação

RGB

Zonas LED

2 zonas

Cores de fundo

Sim

Número de esquemas pré-configurados 13
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Efeitos DPI personalizáveis

Sim

Software de configuração

Sim

Requisitos do sistema
PC ou portátil com entrada USB
Suporte Sistema Operativo

Software compatível com Windows 7 ou mais recente

Compatibilidade
Rato universal

Windows 7 ou mais recente

Garantia
2 anos
Conteúdo da embalagem
Rato
Guia do utilizador
Docs: Nota de agradecimento e de registo de produto
Material merchandising (a definir)
Autocolante
Fita pulseira
Pin
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Fontes:
https://www.corsair.com/pt/pt/Categorias/Produtos/Mouses-para-jogos/Mouses-para-jogos-MOBA-de-estratégia-eação/HARPOON-RGB-Mouse-para-jogos/p/CH-9301011-NA#tab-tech-specs
https://matrics.pt/portfolio/defy/
https://www.razer.com/gaming-mice/razer-basilisk-essential
https://www.trust.com/pt/product/23400-gxt-900-qudos-rgb-gaming-mouse
http://es.marsgaming.eu/pt/ratos/rato-do-jogo-mm318_mm318
https://marvo-tech.hk/index.php?c=content&a=show&id=372
https://www.pccomponentes.pt/krom-kenon-raton-gaming-rgb-4000dpi?gclid=CjwKCAiAgqDxBRBTEiwA59eEN0h0TDM83mbkWKBti7DxYyqkz_uZCngQOEVwYMbzo9mg5_6sxqWoRoCC1cQAvD_BwE
https://www.pcdiga.com/rato-optico-matrics-duel-4000dpi-rgb-preto
https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/artigo-mouses-sensor-otico-vs-sensor-laser-qual-o-melhor.554481/
https://www.pccomponentes.pt/krom-kenon-raton-gaming-rgb-4000dpi?gclid=CjwKCAiAgqDxBRBTEiwA59eEN0h0TDM83mbkWKBti7DxYyqkz_uZCngQOEVwYMbzo9mg5_6sxqWoRoCC1cQAvD_BwE
https://www.globaldata.pt/rato-glorious-pc-gaming-race-model-o-preto-gom-black

