
GÖRÜNÜM
 Farklı modlara ve renklere sahip RGB aydınlatması 
 Dahili RGB Kontrol Aygıtı
 Su geçirmez yüzey
 Kaymaz Kauçuk Taban



Yumuşak paspas

Alçak kalınlığa 
sahip sadece 3 mm 

En İyi Özellikler

RGB Kontrol Cihazı

RGB aydınlatma

Kaymaz kauçuk 
taban mükemmel 

bir tutuş için

Dayanıklı,
su geçirmez yüzey

1337 RGB V2 oyun matı, popüler fare altlığı serimizi yüksek kaliteli oyun ekipmanıyla genişletiyor. Fare altlığı, kenar-
larını saran bir RGB aydınlatmayla göze çarpar. Bu, etkileyici efektlere sahip yerleşik denetleyici kullanılarak ayarla-
nabilir. Yumuşak tekstil yüzeyi, hassas fare manevraları için yumuşak kaymayı sağlarken, lastikli alt kısım sağlam bir 
tutuş sunar. Aynı zamanda, fare altlığı su itici ve dayanıklıdır, yoğun kullanıma dayanabilir.



Tüm Talepleri Karşılamak 
İçin Üretildi

Üç farklı boyutta mevcut olan 1337 RGB V2, her 
masanın üstüne sığar. 360, 800 ve 900 varyantlarında 
mevcuttur. 360 milimetre uzunluğu ve 270 milimetre 
genişliği ile 360 modeli yerden tasarruf sağlar, ancak 
aynı zamanda yoğun fare hareketleri için yeterince 
büyüktür. 800 x 300 milimetrelik boyutları ile 800 
modeli, yine de ince bir kalınlığa sahip olmakla 
birlikte, daha geniş bir yüzey alanına sahiptir. 900 
modeli fare matlarımızın en büyüğlerinden biridir. 900 
milimetre uzunluğu ve 425 milimetre genişliği ile 
masanın üzerinde yatan 900, fare ve klavyeye 
kaymaz bir tutuşun yanı sıra süpürme manevraları 
için muazzam miktarda alan sağlar.

Boyutlar (U x G x Y): 
900 x 425 x 3 mm

Boyutlar (U x G x Y): 
800 x 300 x 3 mm

Boyutlar (U x G x Y): 
360 x 270 x 3 mm



Tüm Kurulumlar için 
Görsel Vurgulama
Kenarlara entegre edilmiş atmosferik aydınlatma, 
1337 RGB V2'ye etkileyici bir görünüm kazandırır. Tek 
renkler veya titreşimli renk değişiklikleri gibi dört 
etkileyici aydınlatma modu, denetleyici kullanılarak 
serbestçe kontrol edilebilir ve ayarlanabilir. Kenar, 
tam parlaklık sağlamak için ince naylon ipliklerle 
dikilir ve 1337 RGB V2'yi gerçekten etkili bir vurgu 
haline getirir.

Kolay ve 
tam Kontrol
1337 RGB V2'nin yükseltilmiş denetleyicisi, fare 
altlığının sol üst kenarında bulunur. Sadece 9 
milimetrelik ince yüksekliği ile kontrolör düşük ve 
göze çarpmaz. Denetleyici, bilgisayara mikro-B 
konektörlü çıkarılabilir bir USB kablosu ile bağlanır. 
Üst kısımdaki ulaşılması kolay tek bir düğme ışık 
efektlerini kontrol eder ve ayarlar.



Hassas Oyunlar için üretildi
1337 RGB V2'nin yüzeyi hassas ve pürüzsüz kayma için tasarlan-
mıştır. Yumuşak malzeme dayanıklıdır ve minimum direnç sağlar. 
Zorlu oyuncular, hem hızlı hem de hassas hareketleri mümkün 
kılan optimum kayma özelliklerinden yararlanır. 1337 RGB V2, 
kauçuk alt kısmı sayesinde en telaşlı hareketlere bile dayanabilir. 
Fare altlığı ayrıca temizliği kolaylaştıran su geçirmez bir kaplama 
ile birlikte gelir.

Yüksek esnekliği, çıkarılabilir kablosu ve ince, 
entegre kontrolörü, 1337 RGB V2 oyun matını 
taşımayı kolaylaştırır. Çantalara veya sırt 
çantalarına kolayca yerleştirilebilir ve böylece 
hemen hemen her yerde kullanıma hazırdır.

Her Yerde Kullanım İçin



Genel:
 Yüzey: Tekstil
 Ayarlanabilir Aydınlatma
 Kaymaz Kauçuk Taban
 Su geçirmez Yüzey
 Şe�af Dikiş
 Bağlantı: USB
 Tekstil Örgülü Kablo
 Kablo Uzunluğu: 180 cm

 Boyutlar (U x G x Y): 
 360 x 270 x 3 mm
 Ağırlık: 235 g

 Boyutlar (U x G x Y): 
 800 x 300 x 3 mm
 Ağırlık: 510 g

 Boyutlar (U x G x Y): 
 900 x 425 x 3 mm
 Ağırlık: 780 g

Paket İçeriği:
 1337 RGB V2
 USB Kablo (A Tipi Fişinden 
 Mikro-B Fişine)  
 El Kitabı
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