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Tapete de rato XXXL
#20819

Tapete de mesa extragrande para máxima aderência, precisão e controlo ao utilizar o rato e o teclado

Características principais
• Superfície XXXL para acomodar teclado e rato (900 x 300 mm)
• Ideal para ratos de jogos, independentemente do tipo de sensor
• Rebordo com costuras resistentes para evitar que as

extremidades se desfiem
• Revestimento em tecido texturado para maior precisão e

suavidade no controlo
• Parte de baixo antiderrapante para evitar que o tapete

escorregue

O que está na caixa
• Tapete XXXL



GXT 209 XXXL Mouse Pad

Data de publicação: : 15-06-2019 Número do artigo: 20819
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/20819
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439208191
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/20819/materials

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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GERAL
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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