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Iluminação RGB com vários modos e cores
Controlador do RGB Integrado
Superfície repelente de água
Base de borracha antiderrapante

Melhores Recursos
Controlador RGB

Resistente,
superfície que
repele a água

Flexível

Espessura de
apenas 3mm

Base de borracha
antiderrapante para
um apoio firme
Iluminação RGB

O mousepad gamer 1337 RGB V2 amplia nossa série de mousepads populares com mais um equipamento gamer de
alta qualidade. O mousepad chama a atenção com uma iluminação RGB nas bordas. Ela pode ser ajustada usando o
controle integrado, com efeitos impressionantes. A superfície macia de tecido permite um deslizamento suave para
movimentos delicados com o mouse, enquanto a parte de baixo, emborrachada, oferece uma firme aderência. Ao
mesmo tempo, o mousepad repele a água e é resistente a desgaste, aguentando uso intenso.

Feito para atender a
todas as demandas

Dimensões (C x L x A):
900 x 425 x 3 mm

Disponível em três tamanhos diferentes, o 1337 RGB
V2 cabe em qualquer mesa. Ele está disponível nas
variantes 360, 800 e 900. Com comprimento de 360
milímetros e largura de 270 milímetros, o modelo
360 economiza espaço e, ao mesmo tempo, é grande
o bastante para movimentos intensos com o mouse.
Com suas dimensões de 800 x 300 milímetros, o
modelo 800 tem uma superfície bem mais ampla
mantendo a fina espessura. O modelo 900 é um de
nossos maiores mousepads. Com seus 900 milímetros de comprimento e 425 milímetros de largura, o
900 proporciona ao mouse e ao teclado uma aderência firme e grande espaço para movimentos.

Dimensões (C x L x A):
800 x 300 x 3 mm

Dimensões (C x L x A):
360 x 270 x 3 mm

Destaque visual para
todas as configurações
A iluminação envolvente integrada às bordas dá ao
1337 RGB V2 uma aparência impressionante. Quatro
modos de iluminação expressivos, como cores
únicas ou mudanças de cor pulsantes, podem ser
controlados livremente e configurados com o
controle. A borda é costurada com finos fios de
nylon para garantir total luminosidade, fazendo o
1337 RGB V2 se destacar de forma eficaz.

Controle fácil
e total
O controle aprimorado do 1337 RGB V2 fica no
canto superior esquerdo do mousepad. Com uma
altura de apenas 9 milímetros, o controle é fino e
discreto. Ele é conectado ao PC com um cabo USB
removível com um conector Micro-B. Um botão
único e fácil de alcançar na parte superior define
os efeitos de iluminação.

Use em qualquer lugar
A alta flexibilidade, o cabo removível e o
controle fino e integrado tornam o mousepad
gamer 1337 RGB V2 fácil de transportar. Ele
pode ser facilmente armazenado em bolsas ou
mochilas e está sempre pronto para usar em
qualquer lugar.

Feito para jogos precisos
A superfície do 1337 RGB V2 é projetada para precisão e deslizamento fluido. O material suave é durável e oferece mínima
resistência. Jogos exigentes ficam melhores com as propriedades ideais de deslizamento, que permitem movimentos rápidos
e delicados. O 1337 RGB V2 suporta até os movimentos mais
caóticos devido à sua parte de baixo emborrachada. O mousepad
também tem um revestimento que repele a água, facilitando
sua limpeza.

Geral:
 Superfície: Têxtil
 Iluminação ajustável
 Base de borracha antiderrapante
 Superfície repelente de água
 Costura transparente
 Conector: USB
 Cabo têxtil trançado
 Comprimento do cabo: 180 cm

 Dimensões (C x L x A):
360 x 270 x 3 mm
 Peso: 235 g

 Dimensões (C x L x A):
800 x 300 x 3 mm
 Peso: 510 g

 Dimensões (C x L x A):
900 x 425 x 3 mm
 Peso: 780 g

Conteúdo
da embalagem:
 1337 RGB V2
 Cabo USB (Plug tipo A para
Plug Micro-B)
 Manual
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