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RGB fare altlığı
#23395

Hassas ve yumuşak kontrol için RGB aydınlatmasına ve optimize edilmiş yüzey dokusuna sahip XXL fare altlığı

Key features
• Konforlu kumaş yüzey ile esnek tasarım
• RGB LED aydınlatmalı kenarlar, yazılım olmadan ayarlanabilir
• XXL yüzey tasarımı (930 x 300 x 3 mm)
• Tüm hassasiyet ayarları ve sensörleri için optimize edilmiştir
• Kaymaz altlı lastik taban
• 1,8m örgülü kablo

What's in the box
• XXL fare altlığı
• Oyun etiketi

System requirements
• USB girişi
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Ekstra Uzun Tasarımda Kazanan Fare Altlığı
Son derece geniş tasarımı, rahat kumaş yüzeyi ve RGB LED
aydınlatmalı kenarları ile Trust GXT 764 Glide-Flex XXL RGB
Mouse Pad, kazanan bir çizgiye başlamanız için tüm özellikleri
bir araya getirir.

Nihai Özgürlük İçin XXL Tasarım
Sizinle zaferiniz arasına hiçbir şeyin girmesine izin vermeyin.
Bu XXL fare altlığı maksimum hareket özgürlüğü garanti eder,
böylece bu galibiyeti elde etmek için gereken her türlü işlemi
yapabilirsiniz. Neredeyse bir metrelik genişliğin tadını çıkarın -
klavyenizi yerleştirmek ve fare hareketine katılmak için
yeterince büyük, kaymaz lastik taban ile fare altlığı en yoğun
savaşlarda bile yerinde kalsın.

Her Zaferi Aydınlatın
Hem oyunda hem de gerçek hayatta bir gösteri sergileyin.
RGB LED ışıkları ile hareketleriniz, pedin kenarları boyunca
dinamik bir ışık şovu ile büyütülür. Herhangi bir yazılım
yüklemeden en sevdiğiniz ayarı seçebilirsiniz. Yedi katı
renkten birini seçin, RGB solumayı bekleyin, jumping RGB ile
daha enerji verici hale getirin veya RGB gökkuşağı deseniyle
akışa başlayın.

Süper Hassas İzleme
Farenizin her hareketini kontrol edin. Optimize edilmiş yüzey
dokusu ile Trust GXT 764 Glide-Flex XXL RGB Fare Altlığı
herhangi bir fare için güvenilir bir üstür. Kullanmakta
olduğunuz sensör veya hassasiyet ayarından bağımsız olarak,
pedin üzerinde hızlı ve hassas bir şekilde kaydırın. Esnek bir
tasarımla geliyorsanız, rahatça sarar ve oyunun sizi götürdüğü
her yere yastığa götürebilirsiniz.
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GENERAL
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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