


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS
 Superfície precisa para todos os 
 tipos de mouse
 Perfeito desempenho de deslizamento
 Pontos de costura duráveis
 Base de borracha antiderrapante

O SKILLER SGP30, o mouse ficará facilmente no curso. Graças à 
base antiderrapante do tapete do mouse, o mouse se move com 
precisão sobre a superfície. O grande tamanho das esteiras 
oferece espaço mais do que suficiente para periféricos, 
enquanto uma grande variedade de motivos não deixa espaço 
para o tédio. Quer seja escuro e sutil ou claro e colorido, a 
ampla gama de motivos Com do SGP30 se adapta a todos os 
gostos e oferece a base certa para longas sessões de jogo.



DIMENSÕES GENEROSAS

900 MM

Uma maior margem de manobra também oferece mais possibilidades de atingir seu objetivo. Por este motivo, o 
SKILLER SGP30 no tamanho XXL, com 900 milímetros de comprimento e 400 milímetros de largura, é quase do taman-
ho de um tampo de mesa. Além do teclado e do mouse, o mouse pad também terá espaço suficiente para outros 
acessórios, para que tudo esteja sob controle o tempo todo.

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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A superfície do SKILLER SGP30 vem em diferentes motivos que dificilmente poderiam ser mais 
variados. Com cada tema, a mesa de jogo pode se tornar um matagal impenetrável ou uma 
tempestade brilhante ou, com um cenário futurista, pode ajudar a mergulhar você na próxima 
batalha espacial. Um motivo adequado está disponível para todos os gostos, seja o preto 
predominante com influências de cor discretas ou o verde eletrizante ou um fogo de artifício 
de cores.

Graças ao processo de impressão por sublimação, 
mesmo com as mais frenéticas das manobras do mouse, 
não haverá abrasão na superfície do tapete. Devido à 
base de borracha, o tapete do mouse também oferece 
um suporte seguro, mesmo quando a situação se torna 
crítica.

ADEUS, TÉDIO

UMA BASE ESTÁVEL



Para manter as coisas secas, não importa quão 
calorosa seja a situação, a superfície têxtil do 
SKILLER SGP30 não tem somente ótima propriedades 
deslizantes opcional, mas também é equipado com 
um revestimento repelente de água. Mais ainda, Isso 
deixa o mouse pad livre de poeira e líquidos. 

Onde quer que você vá, você não precisa 
abrir mão de manobras rápidas e fluidas 
graças ao material flexível do SKILLER 
SGP30. Isso, e a baixa espessura do 
tapete do mouse, permite que ele seja 
facilmente enrolado ou dobrado e levado 
quando você viajar. Assim, você terá a 
base perfeita para manobras suaves a 
qualquer hora e em qualquer lugar.

ASEMPRE PRONTO 
PARA A AÇÃO

BEM PROTEGIDO 
E FÁCIL DE LIMPAR



ESPECIFICAÇÕES

www.sharkoon.com

GERAL:
 Cores disponíveis: 
 Stealth, Hex, Mesh, Poly, Arrow, Stone   
 Superfície: Têxtil
 Base de borracha antiderrapante
 Superfície repelente de água
 Costura resistente
 Dimensões (C x L x A):
 900 x 400 x 2,5 mm
 Peso: 565 g

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
 SKILLER SGP30 XXL 
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