TOPEIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN
Met de SKILLER SGP30 Big Hex introduceert Sharkoon zijn
grootste muismat ooit. Dankzij zijn kolossale afmetingen biedt de
Big Hex ook ruimte aan andere apparaten dan alleen muis en
toetsenbord. De muismat heeft een eenvoudig ontwerp, is
robuust dankzij het DurableStitch-stiksel en is middels sublimatiedruk van een motief voorzien. Al deze elementen geven de
muismat een lange levensduur. De Big Hex is ook waterafstotend, wat de kans op blijvende schade helpt te minimaliseren.

 Kolossaal formaat dat het hele
bureaublad bedekt
 Veel ruimte voor muisbewegingen
 Perfecte glij-eigenschappen voor
alle soorten muizen
 Waterafstotend oppervlak
 Rubberen antisliponderkant
 DurableStitch-stiksels

KOLOSSALE AFMETINGEN

1200 MM

600 MM
Met een lengte van niet minder dan 120 centimeter en een breedte van 60 centimeter bedekt de SKILLER SGP30 Big
Hex een groot deel van je bureau, zo niet je hele bureau. Dit maakt niet alleen grote muisbewegingen mogelijk, maar
biedt ook de mogelijkheid om andere apparaten zoals het toetsenbord op de mat te plaatsen, zodat die altijd binnen
handbereik zijn.

DUURZAAMHEID DANKZIJ
DURABLESTITCH-STIKSEL
Niet alleen het motief is uiterst duurzaam. Mede dankzij het DurableStitch-stiksel zal de
Big Hex imponeren met zijn lange levensduur – zelfs de grootste inspanningen kunnen hem
niet deren.

STEVIGE GRIP
Dankzij de ondergrond van antisliprubber blijft de Big
Hex te allen tijde stevig op het bureau of tafelblad liggen,
zelfs tijdens de wildste muisbewegingen. Het gedrukte
design houdt het ook lang vol: dankzij de robuuste sublimatieprint zal het motief ook na een lange tijd van
constant muisgebruik niet vervagen.

EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN
DANKZIJ WATERAFSTOTEND
OPPERVLAK
Dankzij zijn waterafstotende oppervlak en optimale
glij-eigenschappen is de Big Hex ook eenvoudig
schoon te maken met een zachte, vochtige doek.

PERFECT OM MEE TE NEMEN
Met zijn dikte van slechts drie millimeter kan de Big Hex
makkelijk worden opgerold en vervoerd. Dus waar je ook
heen gaat, je kunt de betrouwbaarheid en prestaties van de
Big Hex altijd met je meenemen.

SPECIFICATIES

ALGEMEEN:

 Oppervlak: Textiel
 Antisliponderkant
 Waterafstotend oppervlak
 DurableStitch-stiksels
 Afmetingen (L x B x H):
1200 x 600 x 3 mm
 Gewicht: 1.645 g

INHOUD VERPAKKING:
 SKILLER SGP30 Big Hex
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