CARACTERÍSTICAS
 Superfície precisa para todos os tipos de mouse
 Perfeito desempenho de deslizamento

GAMING MOUSE MAT

 Costura resistente
 Base de borracha antiderrapante

VINTAGE AMERICANO COM GRAFITES

Com o seu design no estilo SKILLER, superfície resistente e base antiderrapante, o SKILLER SGP2 é um mouse mat
chamativo e um acessório eficaz para todos os tipos de desktops. O mat tem um tom predominante em preto e é
totalmente marcado com os logotipos da Sharkoon, que foram influenciados por estilos vintage americano e pela
arte do grafite. O mat, portanto, não é apenas um mat normal para jogos, mas também é adequado para aqueles que
acham que apenas a cor preta é muito sem graça: para aqueles que querem causar a impressão certa no verdadeiro
eslito SKILLER.

PARA OS AMBICIOSOS

900 MM

SIZE

400 MM

XXL

Como ambições fortes precisam de uma base sólida, o SKILLER SGP2 é quase tão extenso quanto a mesa do seu PC.
Com um comprimento de 900 mm e uma largura de 400 mm, o mat oferece espaço para todos os periféricos e
seus acessórios.

SHARKOON PARA TODOS OS LADOS
A superfície do SKILLER SGP2 exibe diversos logotipos das diversas séries que a Sharkoon já
lançou, além de designs inspirados no estilo vintage americano, logotipos clássicos de
equipes esportivas, marcas da moda e o grafite urbano.

ANTIDERRAPANTE
E SEM DESGASTES
Graças ao processo de impressão por sublimação, o
desgaste da superfície do SKILLER SGP2 é praticamente
impossível. Além disso, a base de borracha evita que o
mat fique escorregando sobre a mesa.

RESISTÊNCIA É IMPORTANTE

A superfície do mat oferece um desempenho ideal
de deslizamento. A costura nas bordas do tapete
são extremamente duráveis e protegem o mat de
desgastes.

"ACESSO FÁCIL"
A QUALQUER MOMENTO
Quem quiser levar seu equipamento para
os eventos se beneficiará do material
flexível do SKILLER SGP2. A baixa espessura do tapete permite que ele seja
facilmente dobrado e transportado de
maneira conveniente.

ESPECIFICAÇÕES

SIZE

GAMING MOUSE MAT

XXL

GERAL:

 Superfície: Têxtil
 Base de borracha antiderrapante
 Costura resistente
 Dimensões (C x L x A):
900 x 400 x 2,5 mm
 Peso: 565 g

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
 SKILLER SGP2 XXL

www.sharkoon.com

