
EIGENSCHAPPEN
 RGB verlichting met verschillende modes en kleuren 
 Geïntegreerde RGB-controller
 Waterafstotend oppervlak
 Antisliponderkant



Zachte mat

Lage hoogte
van slechts 3 mm

Topeigenschappen

RGB-controller

RGB-verlichting

Rubberen antislip 
voor een perfecte grip

Duurzaam, 
waterafstotend 

oppervlak

De 1337 RGB V2 gamingmat breidt onze serie populaire muismatten uit met weer een game-accessoire van hoge 
kwaliteit. De muismat springt in het oog door de RGB-verlichting langs de randen. Die kun je via de ingebouwde 
controller aanpassen met indrukwekkende e�ecten. Muizen glijden soepel over het zachte sto�en oppervlak, dat 
ideaal is voor gevoelige muisbewegingen, terwijl de met rubber beklede onderkant voor een stevige grip zorgt. 
Tegelijkertijd is de muismat waterafstotend en slijtvast, en dus bestand tegen intensief gebruik.



Gemaakt om aan alle 
eisen te voldoen

De 1337 RGB V2 is verkrijgbaar in drie verschillende 
afmetingen en past op elk bureau. Hij is verkrijgbaar 
in de varianten 360, 800 en 900. Het 360-model is 360 
millimeter lang en 270 millimeter breed. Hij helpt je 
ruimte te besparen, maar is tegelijkertijd groot 
genoeg voor intensieve muisbewegingen. Met 
afmetingen van 800 bij 300 millimeter heeft het 
800-model een aanzienlijk groter oppervlak, terwijl 
de dikte binnen de perken blijft. Het 900-model is een 
van onze grootste muismatten. Liggend op het 
bureau biedt de 900, met een lengte van 900 millime-
ter en een breedte van 425 millimeter, een stevige 
grip voor muis en toetsenbord, en enorm veel ruimte 
voor grote muisbewegingen.

Afmetingen (L x B x H): 
900 x 425 x 3 mm

Afmetingen (L x B x H): 
800 x 300 x 3 mm

Afmetingen (L x B x H): 
360 x 270 x 3 mm



Visueel hoogtepunt 
voor alle configuraties
Met zijn geïntegreerde, sfeervolle verlichting aan de 
randen ziet de 1337 RGB V2 er indrukwekkend uit. De 
vier krachtige lichtstanden, waaronder enkele 
kleuren en pulserende kleurvariaties, zijn vrij te 
bedienen en in te stellen via de controller. De randen 
zijn voorzien van nylondraden voor maximale 
lichtopbrengst. Dat maakt van de 1337 RGB V2 een 
echte eyecatcher.

Volledige en 
eenvoudige 
controle
De geüpgradede controller van de 1337 RGB V2 
vind je aan de linkerbovenkant van de muismat. Met 
zijn bescheiden hoogte van slechts 9 millimeter 
blijft de controller laag en onopvallend. De control-
ler wordt via een verwijderbare usb-kabel met 
micro-B-connector verbonden met de pc. Via één 
makkelijk te bereiken knop bovenop kun je de 
lichte�ecten bedienen en instellen.



Gemaakt voor precisie in games
Het oppervlak van de 1337 RGB V2 is ontworpen voor precisie en 
soepele muisbewegingen. Het zachte materiaal is slijtvast en 
biedt minimale weerstand. Veeleisende gamers profiteren van de 
optimale glij-eigenschappen die zowel snelle als gevoelige 
bewegingen mogelijk maken. Dankzij de met rubber beklede 
onderkant doorstaat de 1337 RGB V2 zelfs de meest hectische 
bewegingen. De muismat is bovendien voorzien van een wateraf-
stotende coating voor eenvoudige reiniging.

Met zijn enorme flexibiliteit, verwijderbare 
kabel en dunne geïntegreerde controller is de 
1337 RGB V2 gamingmat eenvoudig te vervo-
eren. Hij laat zich makkelijk opbergen in een 
tas of rugzak, en is dus altijd en vrijwel overal 
klaar voor gebruik.

Voor gebruik overal



Algemeen:
 Oppervlak: Textiel
 Aanpasbare verlichting
 Antisliponderkant
 Waterafstotend oppervlak
 Transparante stiksels
 Conector: USB
 Gevlochten kabel
 Kabellengte: 180 cm

 Afmetingen (L x B x H): 
 360 x 270 x 3 mm
 Gewicht: 235 g

 Afmetingen (L x B x H): 
 800 x 300 x 3 mm
 Gewicht: 510 g

 Afmetingen (L x B x H): 
 900 x 425 x 3 mm
 Gewicht: 780 g

Inhoud verpakking:
 1337 RGB V2
 USB kabel (type A stekker naar 
 micro B stekker) 
 Handleiding
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