EIGENSCHAPPEN
 Waterafstotend oppervlak
 Lasergesneden randen
 Antisliponderkant

Topeigenschappen
Duurzaam,
waterafstotend
oppervlak

Zachte mat

Lasergesneden *
Rubberen
antisliponderkant
voor een stevige grip

* 1337 V2 M, L, XL, XXL

Met de 1337 V2 hebben we onze populairste muismat nog beter gemaakt. We hebben het textiele oppervlak voorzien
van een waterafstotende coating en bovendien zijn alle randen met grote precisie lasergesneden om lelijke rafels
rondom de mat te voorkomen. Zoals alle gaming-muismatten in de 1337-serie, heeft ook de V2 een volledige antislip
rubberen onderkant en een bovenkant van textiel voor optimale glij-eigenschappen met elk type muissensor.

Een solide basis voor alle doeleinden

Afmetingen (L x B x H):
1.200 x 600 x 2,5 mm
Afmetingen (L x B x H):
900 x 400 x 2,4 mm

Afmetingen (L x B x H):
444 x 355 x 2,4 mm

Afmetingen (L x B x H):
355 x 255 x 1,4 mm

Afmetingen (L x B x H):
280 x 195 x 1,4 mm

De 1337 V2 gaming-muismat is beschikbaar in de formaten M, L, XL,
XXL en Big. Het M-formaat is 280 millimeter lang en 195 millimeter
breed, en is speciaal gemaakt voor gebruik met mobiele apparaten
zoals notebooks en tablets. Het L-model is 355 millimeter lang en 255
millimeter breed, en past zelfs op kleinere tafelbladen. De XL-versie is
444 millimeter lang en 355 millimeter breed, en biedt genoeg ruimte
voor grote muisbewegingen in het heetst van de strijd. Wil je vrijwel je
hele bureaublad bedekken met een uitstekend schuifoppervlak, dan is
de XXL-variant voor jou. Deze is maar liefst 900 millimeter lang en 400
millimeter breed. De "Big“-versie daarentegen is voor wie het groot
wil aanpakken. En met 1200 bij 600 millimeter is deze mat precies wat
de naam zegt: Groot. De matten hebben een dikte van 1,4 millimeter
voor de M- en L-versies en 2,4 millimeter voor XL en XXL. De "Big"-versie is 2,5 millimeter dik. De muismatten zijn dus niet alleen handig dun,
maar ook robuust.

Soepel gamen en werken
De 1337 V2 houdt het bij een bewezen en betrouwbaar
oppervlak van textiel. Dat is niet alleen robuust en
duurzaam, maar biedt ook minimale remming en
verwaarloosbare startweerstand. De muismat biedt
daarmee uitstekende glij-eigenschappen, welk type
muissensor er ook wordt gebruikt. De onderkant is
gemaakt van stabiel rubber, waarmee wordt voorkomen
dat de muismat per ongeluk verschuift tijdens het gamen
of werken.

Nette randen zonder rafels
De randen van de 1337 V2 M, L, XL en XXL zijn met
behulp van een laser uiterst precies uitgesneden.
Dit voorkomt rafels rondom de muismat en zorgt
ervoor dat de mat ook na langdurig gebruik er nog
steeds fantastisch uitziet. De randen van de 1337
V2 Big zijn gestikt, zodat zelfs de grootste muismat
uit de serie een nette en strak ogende omtrek
heeft.

Geoptimaliseerd voor vervoer
Dankzij de flexibele materialen kun je de 1337 V2 gewoon oprollen wanneer dat nodig is. De muismat is dus eenvoudig
op te bergen en mee te nemen naar LAN-party's en e-sportevenementen, of als je buiten kantoor moet werken.

Goed beschermd
en eenvoudig te reinigen
Naast de optimale glij-eigenschappen beschikt het
textiele oppervlak ook over een waterafstotende
coating, die de muismat beschermt tegen het morsen
van drinken tijdens hectische gamesessies of andere
ongelukken met vloeistoffen. Bovendien kan de 1337 V2
eenvoudig met stromend water worden ontdaan van stof
en vuil.

 Afmetingen (L x B x H):

1.200 x 600 x 2,5 mm

 Gewicht: 1.235 g

 Afmetingen (L x B x H):
900 x 400 x 2,4 mm
 Gewicht: 560 g

 Afmetingen (L x B x H):
355 x 255 x 1,4 mm
 Gewicht: 100 g

 Afmetingen (L x B x H):
444 x 355 x 2,4 mm
 Gewicht: 240 g

 Afmetingen (L x B x H):
280 x 195 x 1,4 mm
 Gewicht: 60 g

Algemeen:
 Oppervlak: Textiel
 Lasergesneden randen
 Rubberen antisliponderkant
 Waterafstotend oppervlak

Inhoud verpakking:
 1337 V2
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