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RGB-muismat
#23395

Extra grote muismat met RGB-verlichting en geoptimaliseerde oppervlaktextuur voor nauwkeurige en soepele bediening

Eigenschappen
• Flexibel ontwerp met comfortabel oppervlak van zacht materiaal
• Randen met RGB LED-verlichting, aanpasbaar zonder software
• Extra groot oppervlak (930 x 300 x 3 mm)
• Geoptimaliseerd voor alle gevoeligheidsinstellingen en sensoren
• Rubberen antislipbasis
• Gevlochten kabel van 1,8 m

Wat zit er in de verpakking
• Extra grote muismat
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• USB-poort
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Winnende muismat in extra groot design
Met zijn extreem grote design, comfortabele
oppervlakte-materiaal en RGB LED-verlichte hoeken
combineert de Trust GXT 764 Glide-Flex XXL RGB Muismat alle
eigenschappen waardoor jij aan een reeks van overwinningen
kunt beginnen.

XXL-design voor ultieme vrijheid
Laat niets meer tussen jou en je overwinning komen. Deze
XXL muismat garandeert je maximale bewegingsvrijheid,
zodat je elke mogelijke actie kunt maken om die triomf zeker
te stellen. Maak handig gebruik van een meter breedte – groot
genoeg voor zowel je toetsenbord als het bedienen van je
muis, terwijl de antislipbasis de muismat op zijn plek houdt,
zelfs tijdens de meest intense acties.

Verlicht elke overwinning
Geef een show weg – zowel in-game als in het echte leven.
Door de RGB LED-lichten worden je acties versterkt met een
dynamische lichtshow langs de randen van de mat. Je kunt je
favoriete setting selecteren zonder software te installeren.
Kies een van de zeven vaste kleuren, ga voor ademend RGB,
maak het energieker met springend RGB of kom in de flow
met het RGB-regenboogpatroon.

Supernauwkeurige tracking
Controleer elke beweging van je muis. Met zijn
geoptimaliseerde oppervlakte-textuur is de Trust GXT 764
Glide-Flex XXL RGB Muismat de betrouwbare basis voor elke
muis. Glijd over de mat met snelheid en precisie, ongeacht
welke sensor of gevoeligheidsinstelling je gebruikt. Door zijn
flexibele design kun je de muismat gemakkelijk oprollen en
meenemen – waar gaming je ook brengt.
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ALGEMEEN
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

930 mm Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

3 mm Total weight 560 g

Weight of main unit 515 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XXL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material topside Polyester

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False

Edges Illuminated
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