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Polssteun voor toetsenbord
#21978

Ergonomische polssteun voor bij een toetsenbord om uren te gamen en typen zonder uw polsen te overbelasten

Eigenschappen
• Zacht, comfortabel schuim; ondersteunt uw polsen volledig
• 20 mm dik om uw polsen op de ideale typhoogte te brengen
• Duurzame afwerking aan de bovenkant voelt comfortabel aan
• Ook geschikt voor toetsenborden van volledige grootte met een

numeriek toetsenblok
• Antislipbasis
• Afmetingen: 93 x 430 mm

Wat zit er in de verpakking
• Polssteun voor toetsenbord
• Gamingsticker
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Ergonomic keyboard wrist rest
This ergonomic keyboard wrist rest lets you comfortably enjoy
the use of your keyboard for hours. You can now game and
type without stressing your wrists because of the soft,
comfortable foam. The Flide is 20mm thick, allowing an ideal
typing height. The enduring upper lining with comfortable
touch is combined with a non-slip base which brings
maximum comfort to your gaming pose. The size of this pad
(93x430mm) makes sure it is perfectly suitable for all
keyboards including full-size keyboards with numeric pad. Lay
the foundations of a comfortable gaming career!
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ALGEMEEN
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

94 mm Width of main product
(in mm)

433 mm

Depth of main product
(in mm)

19 mm Total weight 171 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) L

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support True
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