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Đèn nền RGB đa sắc màu, nhiều tùy chọn chế độ
Tích hợp bộ chỉnh RGB
Bề mặt chống thấm nước
Đế cao su chống trượt

Tính năng nổi bật
Bề mặt bền bỉ,
chống thấm nước
Tấm lót mềm

Bộ chỉnh RGB

Đế cao su hoàn toàn
chống trượt cho
sự cố định hoàn hảo

Độ dày chỉ 3 mm

Phát sáng RGB

Pad chuột 1337 RGB V2 là một sản phẩm phụ kiện chơi game chất lượng cao, đã mở rộng serie pad chuột được yêu thích
của chúng tôi. Tấm pad chuột rất bắt mắt với đèn viền RGB có thể rọi quanh các cạnh của nó. Đèn RGB có thể được điều
chỉnh các hiệu ứng bằng một bộ chỉnh tích hợp sẵn. Bề mặt vải dệt mềm mại cho một hiệu năng di chuột nhẹ nhàng, mặt
dưới phủ cao su chống trượt, mang lại sự chắc chắn. Đồng thời, bề mặt bền bỉ này còn được phủ một lớp chống thấm
nước, có thể chịu đựng được những tác động môi trường, nâng cao tuổi thọ sử dụng sản phẩm.

Dành cho mọi nhu cầu

Kích thước (L x W x H):
900 x 425 x 3 mm

Có sẵn ba kích cỡ khác nhau tương ứng với các phiên
bản 360, 800 và 900, 1337 RGB V2 sẽ phù hợp với bất
kỳ mặt bàn nào. Với chiều dài 360 mm, rộng 270 mm,
mẫu 360 giúp tiết kiệm không gian, nhưng vẫn sẽ đủ
rộng để thao tác chuột thoải mái. Kích thước 800 x 300
mm của mẫu 800, mang đến 1 bề mặt lớn hơn đáng kể,
nhưng vẫn đảm bảo được độ mỏng lý tưởng. Mẫu 900
là mẫu pad chuột lớn nhất, trải dài 900 mm và rộng
425 mm trên mặt bàn, mẫu 900 mang đến cho cả
chuột lẫn bàn phím một bề mặt chống trơn trượt,
cũng như một không gian khổng lồ để thực hiện các
thao tác.

Kích thước (L x W x H):
800 x 300 x 3 mm

Kích thước (L x W x H):
360 x 270 x 3 mm

Điểm nhấn cho góc máy
Dải ánh sáng được tích hợp xung quanh viền,
khiến cho 1337 RGB V2 có một ngoại hình ấn
tượng. Toàn bộ các hiệu ứng ánh sáng như màu
đơn hoặc nháy đổi màu, có thể điều chỉnh tự do
thông qua bộ chỉnh màu. Các đường viền được
may bằng sợi nylon mỏng để đảm bảo độ sáng
hoàn hảo, khiến cho 1337 RGB V2 trở thành một
điểm nhấn thật sự.

Điều chỉnh
dễ dàng
Bộ chỉnh đèn của 1337 RGB V2 được đặt ở cạnh trên
bên trái của tấm pad. Với chiều cao chỉ 9 mm, bộ
chỉnh trông vẫn rất ăn nhập với sản phẩm. Bộ chỉnh
được kết nối với PC thông qua cáp USB có thể tháo
rời với đầu nối micro-B. Chỉ với một nút duy nhất,
giúp bạn dễ dàng thao tác để thiết lập hiệu ứng ánh
sáng.

Sẵn sàng sử dụng ở mọi nơi
Với tính linh hoạt cao, có thể tháo rời và bộ
chỉnh tích hợp có kích thước hợp lý, tất cả sẽ
khiến cho tấm pad chuột 1337 RGB V2 trở nên
dễ dàng vận chuyển. Sản phẩm có thể dễ dàng
cất gọn trong túi hoặc ba lô và do đó luôn sẵn
sàng để sử dụng ở mọi nơi.

Dành riêng cho gamer
Bề mặt của 1337 RGB V2 được thiết kế cho một hiệu năng di chuột
chính xác và trơn tru. Gamer sẽ được hưởng lợi từ khả năng tối ưu
hóa hiệu năng di chuột, cho phép các thao tác trở nên nhanh và
nhạy hơn. 1337 RGB V2 có thể chịu được những động tác di chuột
dùng lực nhiều, là nhờ mặt dưới làm bằng cao su chống trượt. Bề
mặt cũng được phủ một lớp chống thấm nước, giúp tấm pad chuột
dễ dàng được làm sạch.

Thông tin cơ bản:

 Bề mặt: Sợi dệt
 Ánh sáng có thể điều chỉnh
 Đế cao su chống trượt
 Bề mặt chống thấm nước
 Chỉ khâu trong suốt
 Giắc kết nối: USB
 Dây cáp bện bằng sợi dệt
 Chiều dài dây cáp: 180 cm

 Kích thước (L x W x H):
360 x 270 x 3 mm
 Trọng lượng: 235 g

 Kích thước (L x W x H):
800 x 300 x 3 mm
 Trọng lượng: 510 g

 Kích thước (L x W x H):
900 x 425 x 3 mm
 Trọng lượng: 780 g

Gói sản phẩm bao gồm:
 1337 RGB V2
 Cáp USB (Giắc Type A chuyển
qua Micro-B)
 Hướng dẫn sử dụng
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