CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS
Com o SKILLER SGP30 Big Hex, a Sharkoon está apresentando
seu maior mousepad de todos os tempos. Com suas dimensões
colossais, o Big Hex oferece a oportunidade de fornecer espaço
para outros dispositivos além do mouse e teclado. Um design
simples, robusto devido à costura DurableStitch e um motivo
produzido por impressão por sublimação oferecem ao tapete
do mouse uma longa vida útil. O Big Hex também sabe como
repelir água, evitando assim as chances de qualquer dano
permanente.

 Colossal size to cover the whole tabletop
 Extensive room for mouse maneuvers
 Perfect gliding performance for all
types of mouse
 Water-repellent surface
 Nonslip rubber base
 DurableStitch sewing

DIMENSÕES COLOSSAIS

1200 MM

600 MM
Com 120 centímetros de comprimento e 60 centímetros de largura, o SKILLER SGP30 Big Hex cobrirá uma grande
parte, senão quase toda, de sua mesa. Isso não apenas permite movimentos amplos com o mouse, mas outros
dispositivos, como o teclado, também podem ser colocados no tapete e, portanto, estar diretamente à mão.

DURABILIDADE GRAÇAS À
COSTURA COM PONTOS DURÁVEIS
Não só o desenho mostrará durabilidade extraordinária. Graças também à costura com
pontos durávais, o Big Hex provará ter vida longa - e mesmo os maiores esforços o
deixarão ileso.

PEGADA FIRME
Graças à sua base de borracha antiderrapante, o Big
Hex permanece firme na escrivaninha ou mesa o tempo
todo, mesmo durante as manobras mais loucas. O
design de impressão também não desistirá rapidamente: Graças à impressão por sublimação resiliente, o
desenho não desbotará mesmo após um longo tempo de
uso constante do mouse.

LIMPEZA IDEAL GRAÇAS À
SUPERFÍCIE HIDRORREPELENTE

Com sua superfície repelente de água e ótimas
propriedades de deslizamento, o Big Hex também
pode ser limpo de sujeira com um pano macio e
úmido.

PERFEITO PARA TRANSPORTE
Graças à espessura de apenas três milímetros, o Big Hex
pode ser facilmente enrolado e transportado. Então, onde
quer que você vá, a confiabilidade e o desempenho do
Big Hex também podem vir.

ESPECIFICAÇÕES

GERAL:

 Superfície: Têxtil
 Rubber Bumps antiderrapante
 Superfície repelente de água
 Costura resistente
 Dimensões (C x L x A):
1.200 x 600 x 3 mm
 Peso: 1.645 g

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
 SKILLER SGP30 Big Hex

www.sharkoon.com

