NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

CECHY
Dzięki SKILLER SGP30 Twoja mysz z łatwością utrzyma kurs.
Antypoślizgowa podstawa podkładki sprawia, że myszka precyzyjnie porusza się po powierzchni. Duży rozmiar mat zapewnia
więcej niż wystarczającą ilość miejsca na peryferia, a różnorodność motywów nie pozostawia miejsca na nudę. Niezależnie od
tego, czy jest ciemno i subtelnie, czy jasno i kolorowo, szeroka
gama motywów SGP30 pasuje do każdego gustu i stanowi odpowiednią podstawę do długich sesji grania.

 Precyzyjna powierzchnia dla
wszelkiego rodzaju myszek
 Doskonała efektywność
zmniejszająca tarcie
 Trwało zszyte szwy
 Antypoślizgowa podstawa

HOJNE WYMIARY

900 MM

400 MM

SKILLER SGP30 XXL ARROW

SIZE

Większe pole manewru daje również szersze możliwości osiągnięcia celu. Z tego powodu SKILLER SGP30 w rozmiarze XXL, o długości 900 milimetrów i szerokości 400 mm, jest prawie tak duży jak blat. Oprócz klawiatury i myszy na
podkładce pod mysz znajdzie się także miejsce na inne akcesoria, dzięki czemu wszystko jest pod kontrolą przez cały
czas.

XXL

SKILLER SGP30 XXL STONE

SKILLER SGP30 XXL MESH

SKILLER SGP30 XXL POLY

SKILLER SGP30 XXL STEALTH

SKILLER SGP30 XXL HEX

ŻEGNAJ NUDO
Powierzchnia SKILLER SGP30 ma różne motywy, które trudno byłoby bardziej zróżnicować. Z
każdym motywem biurko do gier może stać się nieprzeniknioną zaroślą lub świecącą burzą
lub, w futurystycznej scenerii, może pomóc zanurzyć się w kolejnej bitwie kosmicznej. Odpowiedni motyw jest dostępny dla każdego gustu, niezależnie od tego, czy jest to dominująca
czerń z dyskretnymi wpływami koloru, elektryzująca zieleń czy fajerwerki kolorów.

STABILNA PODSTAWA
Dzięki drukowi sublimacyjnemu nie dojdzie do ścierania
się powierzchni maty, nawet przy najbardziej szalonych
manewrach myszy. Gumowa podstawa podkładki pod
mysz zapewnia również pewne trzymanie w ekstremalnej
sytuacji.

DOBRZE CHRONIONY I
DZIECINNIE ŁATWY
DO CZYSZCZENIA
Aby wszystko było suche, bez względu na to, jak
kiepska będzie sytuacja, tekstylna powierzchnia
SKILLER SGP30 ma nie tylko idealne właściwości
ślizgowe, ale jest również wyposażona w wodoodporną powłokę. Co więcej, pozwala to po prostu
uwolnić podkładkę od kurzu i brudu pod bieżącą
wodą.

ZAWSZE GOTOWA
DO DZIAŁANIA
Gdziekolwiek się wybierasz, nie musisz
rezygnować z szybkich i płynnych manewrów dzięki elastycznemu materiałowi
SKILLER SGP30. To, oraz niewielka
grubość podkładki pod mysz, umożliwia
jej łatwe zwinięcie lub złożenie i zabranie
ze sobą w podróż. Sprawi to, że będziesz
mieć doskonałą podstawę do płynnych
manewrów w dowolnym miejscu i czasie.

SIZE

SPECYFIKACJA

XXL

OGÓLNE:

 Dostępne wersje:
Stealth, Hex, Mesh, Poly, Arrow, Stone
 Powierzchnia: Tekstylna
 Antypoślizgowa podstawa
 Wodoodporna powierzchnia
 Trwało Zszyte Szwy
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
900 x 400 x 2,5 mm
 Waga: 565 g

OPAKOWANIE ZAWIERA:
 SKILLER SGP30 XXL
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