
CECHY:
 Podkładka pod mysz i klawiaturę
 Przeznaczona tylko dla osób praworęcznych
 Wysokiej jakości i wyjątkowo wytrzymały materiał
 Niski opór zapewnia płynne celowanie
 Specjalne wyspy antypoślizgowe do trzymania się klawiatury
 Opatentowana guma na spodzie zapewnia mocną przyczepność
 Zszyte krąwędzie DurableStitch
 Mała grubość tylko 2.5 mm
 Wymiary: 855 x 345 x 2.5 mm 
 Waga: 433 g 

Misja do wykonania: niemożliwa Główny cel: niejasny 
Przeciwnik: zdecydowanie z większą liczbą
Nie idź na tą misję sam, inaczej będziesz tego żałował. To nie może skończyć się dobrze!

Niezależnie czy to jest gra RPG, strategia czy strzelanka zespół zawsze decyduje o sukcesie lub porażce misji. 
Na szczęście podkładka zwiększa szansę na zwycięstwo po waszej stronie. Kto jest najlepiej przygotowany do 
walki ten zawsze ma większe szanse zwycięstwa.Dzięki temu, że na spodzie jest materiał antypoślizgowy to 
podkładka się nie rusza nawet przy bardzo mocnych ruchach myszki. Dół podkładki pod mysz dla zawodowych 
graczy jest pokryty opatentowaną gumą, która przylega do każdej powierzchni, nawet jak są tam nierówności. 
FireGround ma wymiary 855 x 345 milimetrów przez co nadaje się do gry na niskim sensitivity, a nie od dzisiaj 
wiadomo, że osoby wygrywające turnieje właśnie grają na bardzo niskiej czułości.

Krawędzie są zszyte technologią DurableStitch, która zapobiega strzepieniu się powierzchni i powoduje że 
podkładka Sharkoon FireGround może służyć nam bardzo, bardzo długo.



FireGround Gaming Mat opakowanie
Wymiary opakowania: 380 x 80 x 80 mm
Waga wraz z opakowaniem: 610 g

 Wysokiej jakości i bardzo trwały materiał
 Wyspy przeciwpoślizgowe tak aby nasza 
 klawiatura się nie przesuwała

 Antypoślizgowy spód ze specjalnej gumy

 Zszyte krąwędzie DurableStitch

FireGround Gaming Mat
Wymiary: 855 x 345 x 2.5 mm
Waga: 433 g

FireGround Gaming Mat
Ilość sztuk w kartonie: 20
Wymiary kartonu: 430 x 335 x 435 mm 
Waga kartonu: 13.1 kg
Taryfa celna numer: 63079010
Wyprodukowano: na Tajwanie


