BigFoot Mouse Pad - red

#20429

Tapete para rato

Ergonómico para rato com apoio para o pulso em gel

Características principais
• Design ergonómico

• Fundo antiderrapante para maior estabilidade e suavidade no
controlo do rato
• Superfície de microfibra que melhora o desempenho do seu
rato

O que está na caixa
• Tapete para rato
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BigFoot Mouse Pad - red
Soft and Comfortable
We have found BigFoot, and he’s softer than we expected. The
Trust BigFoot Mouse Pad ensures you will be in full control
over your mouse movements, while remaining comfortable.

It’s All in the Wrist
A long day at the office? Don’t worry: the mouse pad makes
sure you’re comfortable every step of the way. The soft gel
rest supports your wrist, so you can focus on getting things
done without having to strain.

Firmly in Place
The mousepad has an anti-skid bottom, keeping it in place on
your desk. It doesn’t matter how quick your mouse
movements are, the pad will stay in the same spot.

Precise Performance
Whatever mouse you’re working with, the soft microfiber
surface of the pad will improve its performance. With added
precision, you’ll smoothly move your mouse pointer across
the screen.
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BigFoot Mouse Pad - red
GERAL
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

CORES
BigFoot Mouse Pad - red
20429

BigFoot Mouse Pad - black
16977

BigFoot Mouse Pad - blue
20426

BigFoot Mouse Pad - green
16979
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