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Muismat
#20429

Ergonomische muismat met polssteun met gelvulling

Eigenschappen
• Ergonomisch ontwerp
• Antislip-onderkant voor extra stabiliteit en een vloeiende

bediening van de muis
• Oppervlak van microvezels voor betere werking van de muis

Wat zit er in de verpakking
• Muismat
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Zacht en comfortabel
We hebben BigFoot gevonden, en hij is zachter dan we
hadden verwacht. De Trust BigFoot Mouse Pad zorgt ervoor
dat je de volledige controle hebt over de bewegingen van je
muis en tegelijkertijd comfortabel blijft.

Ergonomisch design
Een lange dag op kantoor? Geen zorgen: het ergonomische
design van de muismat zorgt voor comfort. De zachte
polssteun met gelvulling ondersteunt je pols, zodat jij je kan
blijven focussen op je werk.

Geef er een slinger aan
De muismat heeft een antislip-onderkant, waardoor hij op
dezelfde plek op je bureau blijft liggen. Het maakt niet uit hoe
hard je de muis beweegt, BigFoot blijft op dezelfde plek
liggen.

Precieze prestatie
Het maakt niet uit met welk type muis je werkt, het oppervlak
van microvezels zorgt voor optimale prestaties. Met
verbeterde precisie zal de muis soepel over het scherm
bewegen.
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ALGEMEEN
Surface Soft Shape Custom

Height of main product
(in mm)

236 mm Width of main product
(in mm)

205 mm

Depth of main product
(in mm)

16 mm Weight of main unit 167 g

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) S

LIGHTING
Backlight False

MATERIALS
Material inside Gel

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support True

KLEURENVERSIES
BigFoot Mouse Pad - red
20429

BigFoot Mouse Pad - black
16977

BigFoot Mouse Pad - blue
20426

BigFoot Mouse Pad - green
16979
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