GXT 761 BigFoot XL Gel Mouse Pad - black

#24022

Muismat met gelvulling

Extra grote ergonomische muismat met softgel voor uren lang comfortabel gamen

Eigenschappen

• Muismat met ergonomische polssteun met zachte gelvulling
• Voor een comfortabele positie van je hand om overmatige
belasting te voorkomen
• Extra groot muisoppervlak (255 x 295 mm)
• Geoptimaliseerde oppervlaktestructuur voor een soepele
bediening
• Werkt met alle muistypen
• Antisliponderkant voor nog meer stabiliteit

Wat zit er in de verpakking
• Muismat
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GXT 761 BigFoot XL Gel Mouse Pad - black
Grootte doet ertoe
Met een extra groot muisoppervlak is het een wonder dat de
BigFoot zich zo lang verborgen heeft weten te houden. Met de
Trust BigFoot XL Muismat Met Gelvulling kun je comfortabel
werken zonder je zorgen te hoeven maken dat je muis niet
genoeg ruimte heeft.

Eindeloze ruimte
Geeft je huidige muismat je niet het gevoel van ultieme
vrijheid? De BigFoot XL is de oplossing: met een oppervlak van
255 x 295 mm kan je muis gaan waar hij maar wil.

Alle aandacht voor de pols
Door de ergonomische polssteun met zachte gelvulling
bevindt je hand zich in een comfortabele werkpositie en
voorkom je overmatige belasting. Met deze muismat kun je
urenlang comfortabel werken.

Gladde controle
Het oppervlak van de Trust BigFoot XL is niet alleen groot,
maar ook glad. De oppervlaktestructuur is speciaal ontworpen
voor naadloze controle, ongeacht het type muissensor dat je
gebruikt. En met een antislipbodem blijft de mat stevig op zijn
plek bij gebruik.
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GXT 761 BigFoot XL Gel Mouse Pad - black
ALGEMEEN
Surface

Soft

Shape

Custom

Height of main product
(in mm)

19 mm

Width of main product
(in mm)

292 mm

Depth of main product
(in mm)

322 mm

Total weight

350 g

Weight of main unit

350 g

Material inside

Gel

GAMING
Designed for gaming

False

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL)

XL

MATERIALS
Material bottom

Rubber

Material topside

Nylon

LIGHTING
Backlight

False

FEATURES
Anti-skid

True

Two-sided

False

Roll-up

False

Wrist support

True

KLEURENVERSIES
GXT 761 BigFoot XL Gel Mouse
Pad - black
24022
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GXT 761C BigFoot XL Gel Mouse
Pad - camo
24023
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