
GAMING MOUSE MAT

ĐẶC TÍNH
 Bề mặt có độ chính xác cho tất cả các loại chuột
 Hiệu năng di chuột hoàn hảo
 Đường may bền bỉ
 Đế cao su chống trượt



PHONG CÁCH GRAFFITI MỸ CỔ ĐIỂN

Với phong cách in ấn tượng, một bề mặt chống mài mòn và mặt đáy chống trơn trượt. SKILLER SGP2 vừa là một điểm 
nhấn ấn tượng, vừa là một phụ kiện tuyệt vời cho góc chơi game của bạn. Tấm lót với tone màu đen chủ đạo và hoàn 
toàn được bao phủ bởi những logo của Sharkoon, phong cách được lấy cảm hứng từ những bức graffiti cổ điển của người 
Mỹ.



DÀNH CHO NHỮNG KHÁT KHAO

900 MM

400 MM
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Vì những khao khát mạnh mẽ luôn cần những nền tảng thật vững vàng, SKILLER SGP2 gần như bao phủ toàn bộ mặt bàn. 
Với chiều dài 900 mm và chiều rộng 400 mm, sản phẩm cung cấp một không gian rộng rãi cho những thiết bị ngoại vi và 
phụ kiện của bạn.



KHƠI DẬY CẢM HỨNG
Bề mặt của SKILLER SGP2 được in đầy đủ logo từ những serie sản phẩm khác nhau của Sharkoon, 
cùng với thiết kế được lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển của người Mỹ, phong cách logo của 
các câu lạc bộ thể thao, các thương hiệu thời trang và nghệ thuật graffiti thành thị.

CHỐNG TRƠN TRƯỢT, 
CHỐNG MÀI MÒN
Nhờ có quá trình in chuyển nhiệt, bề mặt SKILLER SGP2 sẽ 
hoàn toàn chống mài mòn, ngay cả khi bạn đang thao tác 
rất mạnh khi chơi game. Ngoài ra, với tấm nền cao su, tấm 
lót sẽ được cố định và không bị trơn trượt.



PHỤC VỤ HOÀN HẢO

Bề mặt của tấm lót được tối ưu cho hiệu năng di 
chuột. Những đường may chắc chắn ở các góc của 
tấm lót mang đến sự bền bỉ và không lo bị sờn.

"DỄ DÀNG THAO TÁC" 
BẤT KỲ LÚC NÀO
Được làm từ những vật liệu có độ linh hoạt 
cao, SKILLER SGP2 luôn sẵn sàng đi cùng 
bạn đến bất kỳ nơi nào. Độ mỏng của sản 
phẩm, khiến cho nó dễ dàng được uốn 
hoặc cuộn lại, để dễ dàng cho việc di 
chuyển.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GAMING MOUSE MAT
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THÔNG TIN CƠ BẢN:
 Bề mặt: Sợi dệt
 Đế cao su chống trượt
 Đường may chắc chắn
 Kích thước (L x W x H):
 900 x 400 x 2.5 mm
 Trọng lượng: 565 g

GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM:
 SKILLER SGP2 XXL 

www.sharkoon.com


