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Tapete de rato XXL
#24194

Tapete de rato de grande dimensão com textura da superfície otimizada e espaço suficiente para o rato e o teclado

Características principais
• Tapete de rato de grande dimensão com espaço suficiente para

o teu rato e teclado de 930x300x3 mm
• A textura da superfície otimizada proporciona a máxima

precisão e suavidade no controlo
• Funciona com todos os tipos de rato, independentemente dos

sensores e sensibilidades
• Mantém-se no lugar devido à base em borracha antiderrapante

O que está na caixa
• Tapete de rato XXL
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GERAL
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

3 mm Width of main product
(in mm)

930 mm

Depth of main product
(in mm)

300 mm Total weight 536 g

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XXL

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False
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