


ÜST ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM
 Tüm fare tipleri için hassas yüzey
 Mükemmel kayma performansı
 Dayanıklı Dikiş
 Kaymaz Kauçuk Taban

SKILLER SGP30 ile fareniz kolayca rotasında kalır. Fare altlığının 
kaymaz tabanı sayesinde fare yüzey üzerinde hassas bir şekilde 
hareket eder. Altlıkların büyük boyutu, fazlasıyla yeterli alan 
sunarken, çok çeşitli motifler can sıkıntısına yer bırakmaz. Ister 
koyu ister açık ve renkli olsun, SKILLER SGP30’un geniş motif 
yelpazesi her zevke uyar ve uzun oyun seansları için doğru 
zemini sunar. 



CÖMERT BOYUTLAR

900 MM

Geniş bir menavra alanı, hedefinize ulaşmak için daha fazla olanak sağlar. Bu nedenle, 900 milimetre uzunluğuna ve 
400 milimetre genişliğe sahip XXL boyutundaki SKILLER SGP30 neredeyse bir masa tablası kadar büyüktür. Klavye ve 
fareye ek olarak, fare altlığı diğer aksesuarlar için de yeterli alana sahip olacak, böylece her şey her zaman kontrol 
altında olacak.

SKILLER SGP30 XXL ARROW

400 MM

SKILLER SGP30 XXL POLY SKILLER SGP30 XXL STEALTH

SKILLER SGP30 XXL STONE SKILLER SGP30 XXL MESH

SKILLER SGP30 XXL HEX
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SKILLER SGP30’un yüzeyi sınırlandırılamayack farklı motiflerden oluşur. Her bir temayla, oyun 
masası ya aşılmaz bir çalılık ya da parlayan bir fırtına haline gelebilir ya da fütiristik bir ortamda 
size bir sonraki uzay savaşına çıkmanıza yardımcı olabilir. İster göze batmayan renk tonlarına 
sahip baskın siyah, ister heyecan verici yeşil, ister havai fişek renkleri olsun, her zevke uygun 
bir motif mevcuttur. 

Süblimasyon baskı işlemi sayesinde en çılgın fare mane-
vralarında bile altlık yüzeyinde herhangi bir aşınma 
olmayacaktır. Kauçuk taban sayesinde fare altlığı, durum 
kritikleştiğinde bile güvenli bir tutuş sağlar.

HOSÇAKAL CAN SIKINTISI

SABİT BİR ZEMİN



Durum ne kadar hararetli olursa olsun, SKILLER 
SGP30’un tekstil yüzeyi yalnızca optimum kayma 
özelliklerine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda su 
itici özelliğe sahip olduğundan ortamın her zaman 
kuru kalmasını sağlar. Dahası, bu fare altlığının suya 
tutulduğunda toz ve kirden kolayca arındırılmasını 
sağlar. 

Nereye giderseniz gidin, SKILLER 
SGP30'un esnek malzemesi sayesinde 
hızlı ve akıcı manevralardan vazgeçmek 
zorunda değilsiniz. Bu ve fare altlığının 
inceliği, seyahat ederken kolayca sarıl-
masına veya katlanmasına ve yanınızda 
taşınmasına olanak tanır. Böylece, her 
zaman, her yerde sorunsuz manevralar 
için mükemmel bir zemine sahip 
olacaksınız. 

HER ZAMAN HAREKETE HAZIR

KORUMALI VE 
TEMİZLEMESİ KOLAY
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GENEL:
 Mevcut Sürümler: 
 Stealth, Hex, Mesh, Poly, Arrow, Stone   
 Yüzey: Tekstil
 Kaymaz Kauçuk Taban
 Su geçirmez yüzey
 Dayanıklı Dikiş
 Boyutlar (U x G x Y):
 900 x 400 x 2,5 mm
 Ağırlık: 565 g

PAKET İÇERİGİ:
 SKILLER SGP30 XXL 
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