
CECHY
 Wodoodporna powierzchnia 
 Dokładnie wycięte laserowo krawędzie
 Antypoślizgowa podstawa



Najważniejsze Funkcje

Dzięki 1337 V2 ulepszyliśmy naszą najpopularniejszą podkładkę pod mysz. Powierzchnię tekstylną wyposażyliśmy w 
wodoodporną powłokę, a ponadto wszystkie krawędzie zostały precyzyjnie wycięte laserowo, co zapobiega nieeste-
tycznemu strzępieniu się wokół maty. Podobnie jak wszystkie podkładki pod mysz do gier z serii 1337, V2 ma również 
całkowicie antypoślizgowy gumowy spód i powierzchnię z tkaniny dla optymalnych właściwości ślizgowych wszyst-
kich rodzajów czujników.

Trwała,
wodoodporna
powierzchnia

 Miekki materiał

Cięte laserowo *

Antypoślizgowy spód
dla lepszego chwytu

* 1337 V2 M, L, XL, XXL



Solidna podstawa do 
wszystkich celów

Podkładka pod mysz gamingową 1337 V2 jest dostępna w rozmiarach 
M, L, XL, XXL i Big. Rozmiar M ma długość 280 mm i szerokość 195 
milimetrów, szczególnie przeznaczony do użytku z urządzeniami 
mobilnymi, takimi jak notebooki i tablety. Rozmiar L o długości 355 i 
szerokości 255 mm zmieści się nawet na mniejszych biurkach. Model 
XL, o długości 444 milimetrów i szerokości 355, zapewni wystarczają-
co dużo miejsca na manewry, które muszą być wykonywane podczas 
gorączkowych gier. Dla każdego, kto chce zakryć prawie całą swoją 
powierzchnie do grania doskonałym materiałem poślizgowym, może 
wybrać wariant XXL o gigantycznej długości 900 mm i szerokości 400 
mm. Z kolei wersja „Big” jest dla wszystkich, którzy naprawdę lubią 
wielkie powierzchnie. Dzięki imponującym rozmiarom 1200 x 600 
milimetrów mata jest dokładnie taka, jak mówi jej nazwa: duża. Maty 
mają grubość 1,4 milimetra dla wersji M i L oraz 2,4 milimetra dla XL i 
XXL, natomiast wersja „Big” ma grubość 2,5 milimetra. Sprawia to, że 
podkładki pod mysz są wygodnie smukłe i wytrzymałe.

Wymiary (dł. x sz. x w.): 
900 x 400 x 2,4 mm

Wymiary (dł. x sz. x w.): 
1200 x 600 x 2,5 mm

Wymiary (dł. x sz. x w.): 
444 x 355 x 2,4 mm

Wymiary (dł. x sz. x w.): 
355 x 255 x 1,4 mm

Wymiary (dł. x sz. x w.): 
280 x 195 x 1,4 mm



Płynna gra i praca
1337 V2 posiada sprawdzoną i niezawodną powierz-
chnię, która jest nie tylko solidna i trwała, ale także 
oferuje minimalny opór i niewielką odporność na start. 
Podkładka pod mysz zapewnia wyjątkowe przesuwanie 
bez względu na rodzaj używanego czujnika. Spód jest 
wykonany ze stabilnej gumy, co zapobiega przypadko-
wemu ześlizgnięciu się maty podczas gry lub pracy.

Schludne zakończenie bez strzępienia
Krawędzie 1337 V2 M, L, XL i XXL zostały wycięte 
laserowo z absolutną precyzją. To skutecznie zapo-
biega strzępieniu się podkładki pod mysz i 
zachowuje jej zadbany wygląd nawet po długim 
okresie użytkowania. Krawędzie 1337 V2 Big są 
zszyte, dzięki czemu nawet największa podkładka 
pod mysz z serii ma staranny i czysty kontur.



Optymalnie przystosowana do transportu
Elastyczne materiały 1337 V2 sprawiają, że można ją po prostu zwinąć w razie potrzeby. Podkładkę pod mysz da się 
zatem wygodnie przechowywać i towarzyszyć jej użytkownikowi na imprezach LAN, uroczystościach eSport lub 
podczas pracy poza biurem.

Dobrze chroniona 
i łatwa do czyszczenia
Oprócz optymalnych właściwości ślizgowych, powierz-
chnia tekstylna ma wodoodporną powłokę, która zapo-
biega uszkodzeniom spowodowanym przez napoje 
rozlane podczas gorączkowego grania lub inne małe 
wypadki z płynami. Co więcej, 1337 V2 można po prostu 
uwolnić od kurzu i brudu pod bieżącą wodą.



www.sharkoon.com

Ogólne:
 Powierzchnia: Tekstylna
 Krawędzie cięte laserowo
 Antypoślizgowy spód
 Wodoodporna powierzchnia

Opakowanie zawiera:
 1337 V2 

 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
 900 x 400 x 2,4 mm
 Waga: 560 g

 DWymiary (dł. x sz. x w.): 
 444 x 355 x 2,4 mm
 Waga: 240 g

 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
 1200 x 600 x 2,5 mm
 Waga: 1235 g

 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
 355 x 255 x 1,4 mm
 Waga: 100 g

 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
 280 x 195 x 1,4 mm
 Waga: 60 g


