NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

CECHY
Wraz ze SKILLERem SGP30 Big Hex, Sharkoon przedstawia
swoją największą w historii podkładkę pod mysz. Za pomocą
kolosalnym wymiarom Big Hex oferuje możliwość zapewnienia
miejsca na inne urządzenia oprócz myszy i klawiatury. Prosta
konstrukcja, solidność dzięki trwałemu szyciu oraz motyw
nadrukowany metodą sublimacji zapewniają podkładce pod
mysz długą żywotność. Big Hex wie również, jak odpychać
wodę, zapobiegając w ten sposób prawdopodobieństwu trwałego uszkodzenia.

 Kolosalny rozmiar pokrywający cały blat
 Obszerne miejsce do manewrów myszą
 Doskonałe właściwości zmniejszające
tarcie dla wszystkich typów myszy
 Wodoodporna powierzchnia
 Antypoślizgowa gumowa podstawa
 Trwałe szycie ściegów

KOLOSALNE WYMIARY

1200 MM

600 MM
Mając pełne 120 centymetrów długości i 60 cm szerokości, SKILLER SGP30 Big Hex pokryje dużą część, jeśli nie
prawie cały blat. Pozwala to nie tylko na szerokie ruchy myszą, ale da się umieścić na macie i mieć pod ręką także
inne urządzenia, takie jak klawiatura.

TRWAŁOŚĆ DZIĘKI
SZYCIU DURABLESTITCH
Nie tylko motyw wykaże niezwykłą trwałość. Również dzięki trwałemu szyciu szwów Big Hex
sprawdzi się jako długowieczny - i nawet największy wysiłek pozostawi go nietkniętym.

MOCNE TRZYMANIE
Antypoślizgowa gumowa podstawa sprawia, że Big Hex
pozostaje stabilnie na biurku lub stole przez cały czas,
nawet podczas najbardziej szalonych manewrów.
Również projekt nadruku nie poddaje się szybko: za
pomocą wytrzymałemu nadrukowi sublimacyjnemu
motyw nie wyblaknie nawet po długim czasie ciągłego
używania myszki.

OPTYMALNE CZYSZCZENIE ZA
POMOCĄ WODOODPORNEJ
POWIERZCHNI
Wodoodporna powierzchnia i optymalne właściwości ślizgowe powodują, że Big Hex można
również po prostu wyczyścić z brudu używając
miękkiej, wilgotnej szmatki.

IDEALNY DO TRANSPORTU
Grubość Big Hex o zaledwie trzech milimetrach sprawia, że
można ją łatwo zwinąć i przetransportować. Tak więc,
gdziekolwiek się wybierasz, niezawodność i wydajność
Big Hex też się sprawdzą.

SPECYFIKACJA

OGÓLNE:

 Powierzchnia: Textile
 Antypoślizgowa podstawa
 Wodoodporna powierzchnia
 Trwało Zszyte Szwy
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
1200 x 600 x 3 mm
 Waga: 1645 g

OPAKOWANIE ZAWIERA:
 SKILLER SGP30 Big Hex

www.sharkoon.com

