GXT 762 Glide-Flex Flexible RGB Gaming Mouse Pad L

#23063

Tapete para rato RGB flexível

Tapete para rato macio flexível com rebordos iluminados a LED RGB

Características principais

• Design flexível com superfície confortável em tecido
• Rebordos iluminados a LED RGB
• Superfície de grandes dimensões (350x260x4 mm)
• Otimizado para todas as definições de sensibilidade e sensores
• Cores LED ajustáveis sem software
• Base de borracha antiderrapante

O que está na caixa
• Tapete para rato

• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• PC/Portátil
• Porta USB

• Autocolante da série Gaming
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GXT 762 Glide-Flex Flexible RGB Gaming Mouse Pad L
Light it up
The Glide’s edges feature built-in RGB LED lighting which can
be tuned to fit your gaming gear. Simply control the lighting
without installing any software and select either the white,
blue, yellow, red, green, cyan or purple colour mode or let all
the colours breathe through your mousepad – all by pushing
a single button.

Pixel precise tracking
The optimized surface is the basis for every mouse
movement, no matter how small, it is perfectly translated into
cursor movement regardless of which gaming mouse, sensor
or sensitivity setting you’re using. And because of its flexible
base layer, you can easily slip this mousepad into your bag
and shine on every LAN-party or major tournament.

All the space you need
The large 350 x 260mm surface area provides all the space
you need for a sweeping victory. The non-slip rubber base
keeps the mousepad in place even in the most challenging
battles, allowing you to focus on your game instead of your
gear. Simply connect the 1.5m braided USB cable and you can
start gaming!
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GXT 762 Glide-Flex Flexible RGB Gaming Mouse Pad L
GERAL
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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