
Duży format. Materiałowa, gładka powierzchnia.  Podświetlenie LED RGB.

MODECOM VOLCANO
AIRA RGB



Odpinany przewód USB o długości 200 cm.

ODPINANY PRZEWÓD

Użycie wysokiej jakości materiałów podczas 

produkcji stanowi o jej trwałości.

WYSOKA JAKOŚĆ

Materiałowa podkładka o gładkiej powierzchni, 

dzięki której praca myszy staje się jeszcze lepsza.

GŁADKA POWIERZCHNIA

Duży format podkładki (900 x 400 x 4 mm) to nie tylko 

wygoda, ale także estetyka. Na podkładce zmieszczą się 

klawiatura i mysz.

DUŻY FORMAT

Materiał z jakiego została wykonana jest łatwy do 

utrzymania w czystości.

ŁATWA DO CZYSZCZENIA

Podświetlany pasek RGB. 11 trybów podświetlenia.

LED RGB







CHRONI

KOLOR PODŚWIETLENIA
11 trybów podświetlenia LED RGB. Podświetlenie przełączane jest 

za pomocą dotykowego przycisku. Dwunasty tryb pracy podkładki 

to wyłączenie podświetlenia.

Podkładka chroni biurko przed przesuwaniem klawiatury oraz 

myszy po blacie. Nadaje myszce precyzji – jest nią o wiele 

wygodniej sterować.

ELEGANCKI LECZ 

WYRAZISTY DESIGN
Podkładka bez grafiki – czarna. Idealnie wkomponowuje się w 

stanowisko gracza. Podświetlenie LED RGB wokół podkładki nadaje 

jej eleganckiego i nowoczesnego wyglądu.



Duży format podkładki to jej zaleta. Stanowi doskonałe 
uzupełnienie każdego stanowiska gracza.



MODECOM VOLCANO AIRA RGB to podkładka dla osób ceniących sobie estetykę i

minimalistyczny, ale wyrazisty design. Duża, gładka powierzchnia w czarnym

kolorze doskonale komponuje się do każdego gamingowego stanowiska.

Podkładka obszyta została efektownym paskiem LED. Efektowne podświetlenie z

11 trybami pracy podkreśla gamingowy charakter, stanowiąc doskonałe

uzupełnienie dla podświetlanej klawiatury i myszy.

Gładki materiał z jakiego jest wykonana, zwiększa precyzję myszy oraz przyjemność

grania. W dodatku jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości – wystarczy

wilgotna szmatka aby pozbyć się zabrudzeń.

Duży format podkładki pozwala pokryć dużą część biurka wysokiej jakości

materiałem, który nie tylko poprawia estetykę czy komfort pracy, ale jednocześnie

chroni je przed drobnymi uszkodzeniami.

PODKŁADKA POD MYSZ I KLAWIATURĘVOLCANO 
AIRA RGB



DESIGN

Design podkładki docenią osoby lubiące elegancję, minimalizm i jednocześnie

wyrazistość.

Podkładka jest w czarnym kolorze, bez grafiki. To minimalistyczne, ale

eleganckie podejście podkreśla tym samym gamingowe akcesoria jak mysz i

klawiatura. W końcu to one grają główną rolę na biurku gracza.

Wyraziste podświetlenie LED RGB wokół podkładki prezentuje się szczególnie

dobrze w ciemnym pomieszczeniu, wytyczając granicę przestrzeni gracza.

MODECOM VOLCANO AIRA RGB to podkładka, która ma za zadanie

podkreślić rolę gamingowych akcesoriów, zwiększyć precyzję myszy i chronić

biurko. Z tych zadań wywiązuje się znakomicie.





Podkładka stworzona została z wytrzymałego materiału, którego struktura pozwala zwiększyć precyzję pracy sensora

myszy czy zmniejszać przesuwanie się klawiatury. Zwiększa przyjemność z grania, pozwalając uzyskać jeszcze lepsze

wyniki w grach wymagających szybkiej reakcji, refleksu i precyzji.

Spodnia warstwa podkładki to gumowany materiał antypoślizgowy, który utrzymuje podkładkę na biurku nawet podczas

intensywnego grania. Niezależnie czy gracz w angażujące gry FPS, czy spokojne gry symulacyjne – podkładka doskonale

sprawdzi się w każdym zadaniu.

Poznaj 
podkładkę 
MODECOM 
Volcano 
AIRA RGB



WYGODA
Podkładka pod biurko to wygoda i praktyczność. Łatwo utrzymać stanowisko gamingowe w czystości, chroni biurko 

przed porysowaniem, zwiększa precyzję pracy myszy.

NA LATA Wysokiej jakości materiał pozwoli używać jej przez lata.

DESIGN
Minimalistyczny, ale elegancki design z podświetleniem LED RGB. Dla graczy, którzy chcą jasno wytyczyć granicę 

gamingowej przestrzeni i podkreślić wygląd klawiatury oraz myszy.

DUŻY FORMAT
Duża podkładka gamingowa (900 x 400 x 4 mm), która dzięki swojemu rozmiarowi przykryje większą część 

stanowiska gracza.
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5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

ŁATWA DO 

CZYSZCZENIA
05. Dzięki temu że jest wykonana z materiału, bardzo łatwo utrzymać ją w czystości. Wystarczy do tego wilgotna

szmatka. Rozlany napój? Resztki po czipsach? To nie problem – wystarczy przetrzeć podkładkę mokrą szmatką.



WYGODNA ZMIANA KOLORÓW

Podświetlenie podkładki można bardzo łatwo zmienić. Służy do tego 

dotykowy przycisk umieszczony na krótszym rogu podkładki. Ponieważ 

na podkładce nie ma żadnej grafiki, element zasilający podświetlenie 

wraz z przyciskiem zmiany trybów pracy, może znajdować się po lewej 

lub prawej stronie biurka (wystarczy obrócić podkładkę).

Odpinany przewód o długości dwóch metrów wystarczy podłączyć pod 

wolne wejście USB w komputerze.



Ustaw kolor pod siebie i graj dowolnie – ciesz się każdą

minutą spędzoną przy komputerze i odpoczywaj grając

w ulubione gry.

Pozwól sobie też na elegancję. Czarna podkładka o

subtelnym lecz wyrazistym podświetleniu doskonale

uzupełnia gamingowe stanowisko.

Graj dowolnie
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LED RGB

MATERIAŁ 

POPRAWIAJĄCY 

PRECYZJĘ MYSZY



Rodzaj

Rozmiar

Podświetlenie

Materiałowa

900 x 400 x 4 mm

LED RBG, 11 trybów 

podświetlenia

AIRA RGB



Model VOLCANO AIRA RGB

Wymiary (mm) 900 x 400 x 4 mm

Rodzaj Materiałowa

Spód podkładki Antypoślizgowy, gumowy

Podświetlenie Tak LED RGB, 11 trybów podświetlenia

Długość przewodu 200 cm (odpinany)

Wymiary opakowania jednostkowego 40 x 10 x 10 cm

Waga netto 1 kg



04 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

02 Kod produktu: PMK-MC-VOLCANO-AIRA-RGB

03 Wymiary kartonu zbiorczego: 47 x 21,5 x 21,5 cm

01 EAN: 5901885245423

DANE LOGISTYCZNE


