GXT 761 BigFoot XL Gel Mouse Pad - black

#24022

Tapete para rato em gel

Tapete para rato ergonómico de grande dimensão com apoio suave para o pulso em gel para horas de conforto a jogar

Características principais

• Tapete para rato com apoio ergonómico para o pulso em gel
suave
• Para uma posição confortável da sua mão, evitando esforço
excessivo
• Superfície de grande dimensão (255 x 295 mm de área)
• Textura da superfície otimizada para um controlo constante
• Adequado a todos os tipos de ratos
• Fundo antiderrapante para maior estabilidade

O que está na caixa
• Tapete para rato
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GXT 761 BigFoot XL Gel Mouse Pad - black
Size Does Matter
With an extra-large surface area, it’s a miracle that BigFoot has
stayed hidden until now. The Trust BigFoot XL Gel Mouse Pad
allows you to work in comfort, without ever having to worry
about running out of space for your mouse.

Space for Days
Feel like your current mousepad doesn’t offer enough
freedom of movement? The Bigfoot XL has got you covered:
with a surface area of 255 x 295mm, your mouse can go
anywhere it wants.

All in the Wrist
The ergonomic soft gel wrist rest will let you find a
comfortable position for your hand, preventing any excessive
straining. You’ll be able to work for hours while staying
comfortable at all times.

Smooth Control
The Trust Bigfoot XL’s surface isn’t just huge, it’s smooth as
well. The texture is designed for smooth control, regardless of
the type of mouse sensor you’re using. And with an anti-slip
bottom, it will stay firmly in place on your desk as you’re using
it.
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GERAL
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

CORES
GXT 761 BigFoot XL Gel Mouse
Pad - black
24022
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