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Tapete RGB para rato com carregamento sem fios
#23184

Tapete para rato com iluminação LED RGB e carregador sem fios integrado para smartphones

Características principais
• Rebordos e logótipo iluminados por LED RGB com cores e

intensidade reguláveis (onda arco-iris, ciclo de cores e 7 cores
fixas)

• Base rígida com superfície de baixo atrito, otimizada para todos
os ratos e sensores

• Grande área de superfície (350x250x4 mm) com borracha
antiderrapante

• Carregador sem fios integrado (10W máx.) para carregar o seu
smartphone compatível com Qi à velocidade mais rápida
possível

• Carregamento por contacto: basta pousar o smartphone no
tapete para carregá-lo automaticamente

• Suporta os modos de carregamento a 5W, 7,5W e 10W

O que está na caixa
• Tapete RGB para rato com carregamento

sem fios
• Cabo micro USB
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• PC / Portátil
• Porta USB
• Para carregar com rapidez: Carregador USB com tecnologia Quick Charge 2.0/3.0
• Para carregar normalmente: Carregador USB com 2A de potência de saída
• Smartphone compatível com tecnologia de carregamento sem fios Qi
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Full colour
Add colour to your gaming setup! The Qlide mousepad’s
edges and logo feature built-in RGB LED lighting which can be
tuned to perfectly suit your gaming setup. Simply control the
lighting with a single push of a button and select either the
rainbow wave option, colour cycle or one of the 7 fixed
colours and adjust the intensity to your preferences.

No friction
The hard base layer of the Qlide gaming mousepad ensures
low friction. Regardless of what gaming mouse or settings you
use, every mouse movement is perfectly translated into
cursor movement. Plug in the 2m braided cable and you can
start gaming on the large surface area (350x250x4mm) with
non-slip rubber base.

Wireless charging
Charge your phone while gaming with the built-in wireless
charger. You don’t need an extra cable, simply place your
Qi-compatible smartphone (such as iPhones 8, X and
Samsung S6, S7 and S9) on the top right corner of the pad and
it will start charging your phone automatically. The Qlide
supports 5W, 7.5W and 10W charging mode to fast-charge all
phones!
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GERAL
Surface Hard Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

350 mm Width of main product
(in mm)

255 mm

Depth of main product
(in mm)

4 mm Weight of main unit 568 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) M

MATERIALS
Material bottom Rubber Material inside Polymethyl methacrylate

(PMMA)
Material topside PVC

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid False Two-sided False

Roll-up False Wrist support False

Edges Illuminated
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