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XXXL-muismat
#20819

Extragrote desktoppad voor optimale grip, nauwkeurigheid en controle bij het gebruik van uw muis en toetsenbord

Eigenschappen
• XXXL-oppervlak dat ruimte biedt aan toetsenbord en muis

(900 x 300 mm)
• Ideaal voor alle gaming-muizen, ongeacht het type sensor
• Duurzame, gestikte randen om rafeling tegen te gaan
• Geweven coating met textuur voor extra nauwkeurigheid en

soepele bediening
• Onderzijde met anti-slipmateriaal zodat de mat niet verschuift

Wat zit er in de verpakking
• XXXL-mat
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XXXL Surface to accommodate keyboard and mouse
The Trust GXT 209 is ideal within every gaming set-up. The
XXXL surface is a true eye-catcher on your desktop and lets
you get most out of your gameplay. It is specially designed to
prevent your keyboard from sliding, and makes your mouse
run smoothly.

A durable eye-catcher
The Trust GXT 209 has multiple features that get your
gameplay to the highest level. With an anti-slip bottom, the
mat is secured to your desktop, and will stay in place at all
times. The anti-tear edges make sure the pad is durable, even
when playing intensely. And the textured weave coating
prevents your keyboard from moving and makes your mouse
run smoothly, no matter how sensitive.
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ALGEMEEN
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

5 mm Width of main product
(in mm)

900 mm

Depth of main product
(in mm)

300 mm Total weight 610 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XXXL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material topside Polyester

LIGHTING
Backlight False

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False
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