
CECHY
 Precyzyjna powierzchnia dla wszelkiego 
 rodzaju myszek
 Doskonała efektywność zmniejszająca tarcie
 Trwało zszyte szwy
 Antypoślizgowa podstawa



Dzięki kolażowemu nadrukowi w stylu SKILLER, powierzchni odpornej na ścieranie i antypoślizgowej podstawie, SKILLER SGP2 
jest zarówno atrakcją wizualną, jak i skutecznym dodatkiem do każdego rodzaju zestawu. Mata z dominującym odcieniem czerni 
jest całkowicie oznakowana logiem Sharkoon, na które wpłynęły style amerykańskiego vintage i sztuka graffiti. Mata jest więc nie 
tylko niezawodną bazą do grania, ale nadaje się również dla tych, którzy uważają, że sama czerń jest zbyt mała, a głośne kolory 
to za dużo: dla tych, którzy chcą zrobić dobre wrażenie w prawdziwym stylu SKILLER.

AMERYKAŃSKI STYL 
VINTAGE POŁĄCZONY Z GRAFFITI



DLA AMBITNYCH

900 MM

Ponieważ silne ambicje wymagają solidnego fundamentu, SKILLER SGP2 jest prawie tak obszerny jak blat biurka. Dzięki 
długości 900 milimetrów i szerokości 400 milimetrów oferuje miejsce na wszystkie urządzenia peryferyjne i ich akcesoria.

400 MM



Widoczna górna powierzchnia SKILLER SGP2 wyświetla kolaż z logami różnych serii gier, a także 
projekty inspirowane amerykańskim stylem vintage, klasycznymi logami drużyn sportowych, marek 
modowych i grafiką miejskiego graffiti.

Proces drukowania sublimacyjnego zmniejsza ścieranie się 
górnej powierzchni SKILLER SGP2 - nawet gdy praca staje 
się trudna na biurku. Ponadto gumowa podstawa zapobiega 
ześlizgiwaniu się podkładki pod mysz.

WSZYSTKO - OPRÓCZ NUDY

BEZ POSLIZGU, BEZ SCIERANIA



Górna powierzchnia podkładki pod mysz zapewnia 
optymalne przesuwanie bez startu i oporu tarcia. Szwy 
na krawędziach maty sprawiają, że jest ona wyjątkowo 
trwała i chroni przed strzępieniem.

Każdy, kto chce zabrać swój sprzęt na 
imprezy, skorzysta z elastycznego materiału 
SKILLER SGP2. Mała grubość maty pozwala 
na jej łatwe zwinięcie lub złożenie, a następ-
nie wygodny transport.

„ŁATWY DOSTEP” W 
DOWOLNYM MOMENCIE

NIE OFERUJE 
ZADNEGO OPORU



SPECYFIKACJA

OGÓLNE:
 Powierzchnia: Tekstylna
 Antypoślizgowa podstawa
 Trwało Zszyte Szwy
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
 900 x 400 x 2.5 mm
 Waga: 565 g

OPAKOWANIE ZAWIERA:
 SKILLER SGP2 XXL 

www.sharkoon.com


