
CECHY
 Podświetlenie RGB w różnych profilach i kolorach 
 Zintegrowany kontroler RGB
 Wodoodporna powierzchnia
 Antypoślizgowa podstawa



 Miękki materiał

Niska wysokość 
tylko 3mm

Najważniejsze funkcje

Kontroler RGB

Podświetlenie RGB

Antypoślizgowa 
gumowa podstawa 

dla idealnego 
trzymania

Trwała, 
wodoodporna 
powierzchnia

Mata do gier 1337 RGB V2 stanowi rozszerzenie naszej serii popularnych podkładek do myszy o kolejny element 
wysokiej jakości sprzętu gamingowego. Przyciąga ona wzrok oświetleniem RGB, które owija się wokół jej krawędzi. 
Można to regulować za pomocą wbudowanego kontrolera z imponującymi efektami. Miękka tekstylna powierzchnia 
umożliwia płynne przesuwanie się podczas wrażliwych manewrów myszką, a gumowany spód zapewnia pewny 
chwyt. Jednocześnie mata pod mysz jest wodoodporna i mocna, dzięki czemu jest w stanie wytrzymać 
intensywne użytkowanie.



Stworzona, aby sprostać 
wszystkim wymaganiom

Dostępna w trzech różnych rozmiarach, 1337 RGB V2 
zmieści się na każdym biurku. Jest dostępna w wari-
antach 360, 800 i 900. Dzięki długości 360 milimetrów 
i szerokości 270 model 360 zajmuje mało miejsca, ale 
jednocześnie jest wystarczająco duży, aby wyko-
nywać intensywne ruchy gryzoniem. Wymiary 800 
na 300 milimetrów sprawiają, że model 800 ma 
znacznie większą powierzchnię, a jednocześnie ma 
wąską grubość. Model 900 to jedna z największych 
naszych podkładek pod mysz. Leżąc na biurku o 
długości 900 mm i szerokości 425, 900 zapewnia 
myszy i klawiaturze antypoślizgowy uchwyt, a także 
ogromną przestrzeń do manewrowania.

Wymiary (dł. x sz. x w.): 
900 x 425 x 3 mm

Wymiary (dł. x sz. x w.): 
800 x 300 x 3 mm

Wymiary (dł. x sz. x w.): 
360 x 270 x 3 mm



Podświetlenie wizualne 
dla wszystkich ustawień
Nastrojowe oświetlenie zintegrowane z krawędzia-
mi nadaje imponujący wygląd 1337 RGB V2. Cztery 
ekspresyjne tryby oświetlenia, takie jak pojedyncze 
kolory lub pulsacyjne zmiany barw, można swobod-
nie kontrolować i ustawiać za pomocą kontrolera. 
Krawędź jest obszyta cienkimi nylonowymi nićmi, 
aby zapewnić pełną jasność, dzięki czemu 1337 RGB 
V2 jest naprawdę efektowną atrakcją.

Pełna i 
łatwa kontrola
Zmodernizowany kontroler 1337 RGB V2 znajduje 
się na lewej górnej krawędzi maty. Dzięki niewiel-
kiej wysokości wynoszącej zaledwie 9 mm kontrol-
er pozostaje niski i niepozorny. Jest on podłączony 
do komputera za pomocą odłączanego kabla USB 
ze złączem micro-B. Pojedynczy, łatwo dostępny 
przycisk na górze steruje i ustawia efekty świetlne.



Stworzona do precyzyjnej gry
Powierzchnia 1337 RGB V2 została zaprojektowana do precyzyjnego 
i płynnego przesuwania. Miękki materiał jest wytrzymały i daje 
minimalny opór. Wymagający gracze korzystają z optymalnych
właściwości ślizgowych, które gwarantują zarówno szybkie, jak i 
wrażliwe ruchy. Gumowy spód 1337 RGB V2 jest w stanie wytrzymać 
nawet najbardziej gwałtowne manewry. Podkładka pod mysz ma 
również wodoodporną powłokę, która ułatwia czyszczenie.

Wysoka elastyczność, odłączany kabel i wąski 
zintegrowany kontroler sprawiają, że podkładka 
1337 RGB V2 jest łatwa w transporcie. Można ją 
bezproblemowo przechowywać w torbach lub 
plecakach, co sprawia, że jest zawsze gotowa 
do użycia w dowolnym miejscu.

Do użytku w dowolnym miejscu



Ogólne:
 Powierzchnia: Tekstylna
 Regulowane podświetlenie
 Antypoślizgowa podstawa
 Wodoodporna powierzchnia
 Przezroczyste szwy
 Kabel podłączeniowy: USB
 Kabel z oplotem
 Długość kabla: 180 cm

 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
 360 x 270 x 3 mm
 Waga: 235 g

 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
 800 x 300 x 3 mm
 Waga: 510 g

 Wymiary (dł. x sz. x w.): 
 900 x 425 x 3 mm
 Waga: 780 g

Opakowanie zawiera:
 1337 RGB V2
 Kabel USB (Wtyczka typu A na 
 wtyczkę typu Micro-B) 
 Instrukcję

www.sharkoon.com


