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Tapete iluminado para rato
#21802

Tapete para rato de grandes dimensões com rebordos e logótipo iluminados a LED RGB; para ter controlo absoluto dos
jogos

Características principais
• Rebordos e logótipo iluminados por LED RGB (onda arco-iris,

ciclo de cores e 7 cores fixas)
• Cores LED ajustáveis sem software
• Optimizado para todas as definições de sensibilidade e sensores
• Fricção ultra baixa (superfície dura microtexturizada)
• Base de borracha antiderrapante
• Grande área de superfície: 350x250 mm

O que está na caixa
• Tapete para rato
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• PC/Portátil
• Porta USB (de alimentação)
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Light up your gaming setup
The Glide mouse pad’s edges and logo feature built in RGB
LED lighting which can be tuned to perfectly fit your gaming
setup. Simply control the lighting without installing any
software, and select either the rainbow wave option, colour
cycle or one of the 7 fixed colours.

Pixel precise tracking
The hard micro textured surface of the Glide gaming mouse
pad ensures ultra-low friction. Every mouse movement, no
matter how small, is perfectly translated into cursor
movement. Regardless of what gaming mouse or settings you
use, as the mouse pad is designed for both optical and laser
sensor mice.

All the space you need
The Glide RGB mousepad is not just looking great, it also
makes you look great while gaming! The large 350 x 250 mm
surface area provides all the space you need for a sweeping
victory. The non-slip rubber base keeps the mouse pad in
place even in the hottest battles, allowing you to focus on
your gaming instead of your gear.
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GERAL
Surface Hard Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

268 mm Width of main product
(in mm)

355 mm

Depth of main product
(in mm)

10 mm Total weight 460 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) M

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support False



GXT 760 Glide RGB Mousepad

Data de publicação: : 05-07-2019 Número do artigo: 21802
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/21802
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439218022
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/21802/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT FRONT 2 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT VISUAL 5

PRODUCT VISUAL 6 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

