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flexibele RGB-muispad
#23063

Flexibele, zachte muispad met verlichte RGB LED-randen

Eigenschappen
• Flexibel ontwerp met comfortabel oppervlak van zacht materiaal
• Verlichte RGB LED-randen
• Groot oppervlak (350 x 260 x 4 mm)
• Geoptimaliseerd voor alle gevoeligheidsinstellingen en sensoren
• LED-kleuren verstelbaar zonder software
• Rubberen antislipbasis

Wat zit er in de verpakking
• Muismat
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Pc/laptop
• USB-poort
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Pure verlichting
De randen van de Glide hebben ingebouwde RGB
LED-verlichting die kan worden afgesteld op uw gaminggear.
U kunt de verlichting bedienen zonder dat u software hoeft te
installeren. Selecteer met één druk op de knop wit, blauw,
geel, rood, groen, cyaan of paars of kies voor afwisselende
kleuren op uw muismat.

Haarfijne tracking
Het geoptimaliseerde oppervlak vormt de basis van elke
muisbeweging. Elke muisbeweging, hoe klein deze ook is,
wordt perfect omgezet in een cursorbeweging, ongeacht de
gamingmuis, sensor of gevoeligheidsinstelling die u gebruikt.
Vanwege de flexibele basislaag kunt u deze muismat zo in uw
tas doen en de show stelen op een LAN-party of toernooi.

Voldoende ruimte
Het grote oppervlak van 350 x 260 mm biedt voldoende
ruimte voor een daverende overwinning. De slipvaste
rubberen ondergrond houd de muismat op zijn plek tijdens
de meest uitdagende gevechten, waardoor u zich volledig op
uw game kunt richten. Sluit de gevlochten USB-kabel van 1,5
m aan en u kunt beginnen met gamen!



GXT 762 Glide-Flex Flexible RGB Gaming Mouse Pad L

Publicatie datum: 05-07-2020 Artikelnummer: 23063
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23063
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439230635
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23063/materials

ALGEMEEN
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

260 mm Width of main product
(in mm)

350 mm

Depth of main product
(in mm)

4 mm Total weight 212 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) L

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False

Edges RGB LED illuminated
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