
Logitech G640 Cloth Gaming Mousepad

Code:
JOYLOG640

Vendor code:
943-000090

EAN code:
5099206059542

Large Cloth Gaming Mouse Pad

Moderat overfladefriktion

Skabt til kontrol

Lave DPI-indstillinger gør at den moderate overfladefriktion yder den rette modstand mod musens fødder når du
begynder eller stopper en hurtig eller uventet bevægelse – hvilket er typisk for spil med lav DPI. For at give den helt
rigtige friktion til at manøvrere i spil med lav DPI er G640 overfladebehandlet ved 200°.

Ensartet overflade

Funktionalitet fra kant til kant

Mønstre og design kan forstyrre sensorens funktionalitet. Overfladen på G640 har en ren og ensartet tekstur. Det
gør at sensoren får et bedre billede af musens bevægelser og kan overføre det til markørens bevægelser – meget
bedre end på ujævne eller beskidte bordplader.

Tilpasset Logitech G-sensorer

Bedre sammen

G640 giver gamere en sensor med ophøjet nøjagtighed og præcision både til optiske mus og lasermus. Overfladen
på G640 har en tekstur som svarer til det optimale testmiljø til Logitech G-mus.



Stabil gummiunderside

Du bliver en sikker vinder

Stofstykket sidder ordentligt fast på gummiunderfladen hvilket gør at den fleksible overflade holdes på plads, og du
undgår at stoffet krøller foran musen og dermed forhindrer dig i at bevæge musen præcist.

Skabt af behageligt stof

G640 holder en lav profil. Komforten øges på grund af det bløde materiale, og du kan trygt bevæge håndleddet frem
og tilbage på kanten af musemåtten.

Rul den sammen under transport

Og tag den med dig

G640 er lavet i fleksibelt stof, og er derfor nem at transportere i sammenrullet tilstand – og ligger samtidigt fladt når
der skal spilles. Du kan bruge den sekskantede emballage til at beskytte musemåtten når du skal til LAN-fest.

Design

Game-muismat Ja

Kleur van het product Zwart, Wit

Materiaal Stof/Weefsel
Oppervlakte kleur Monotoon

Ergonomie

Polssteun Nee

Gewicht en omvang

Aantal 1
Breedte 460 mm

Diepte 400 mm

Dikte 3 mm

Gewicht 352 g


