
Optymalny format pod mysz. Materiałowa, gładka powierzchnia.  Obszywane ranty.

MODECOM VOLCANO
ELBRUS



Podkładka została obszyta czarną, wytrzymałą 

nicią. Obszycie rantów podkładki zwiększa jej 

żywotność. 

OBSZYWANE RANTY

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

Optymalny format podkładki (400 x 437 x 3 mm) to 

przede wszystkim wygoda podczas grania.

OPTYMALNY FORMAT

Materiał z jakiego została wykonana jest łatwy do 

utrzymania w czystości.

ŁATWA DO CZYSZCZENIA

Czarna podkładka z logo Volcano – podkreśl swoją 

przynależność do rodziny graczy Volcano.

DESIGN







CHRONI

GŁADKA POWIERZCHNIA
Gładka powierzchnia nadaje myszce precyzji – jest nią o wiele 

wygodniej sterować.

Podkładka chroni biurko przed ruchami myszy – liczne zadrapania 

biurka przez codzienne używanie akcesoriów może uszkodzić 

powierzchnię.

ELEGANCKI LECZ 

WYRAZISTY DESIGN
Podkładka z logo Volcano. Idealnie wkomponowuje się w 

stanowisko gracza.



Optymalny format podkładki dla wygodnego 
sterowania myszą. Stanowi doskonałe 

uzupełnienie każdego stanowiska gracza.



Podkładka pod mysz MODECOM Volcano Elbrus zaprojektowana została z myślą

o graczach, którzy wymagają komfortu absolutnego. Wykonana z materiałów

maksymalizujących komfort korzystania z komputera, zapewnia także

ponadprzeciętne możliwości wykorzystania wszystkich parametrów myszy.

Przyjemna w dotyku i ułatwiająca pracę przy komputerze ma dodatkowo walory

estetyczne. Podkładka świetnie wkomponowuje się na biurku pod mysz, ciesząc

swoim wyglądem najbardziej wymagających graczy.

Podkładka pod mysz MODECOM Volcano Elbrus to nie tylko produkt mający

zapewnić większą wygodę i przyjemność korzystania z komputera, ale także

niezbędny i wyjątkowy element biurka każdego gracza.

PODKŁADKA POD MYSZ

VOLCANO 
ELBRUS





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

myszy. 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 ją 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 
ELBRUS



WYGODA
Podkładka na 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
Design określający przynależność do rodziny Volcano. Dla graczy, którzy chcą wytyczyć granicę gamingowej

przestrzeni i podkreślić wygląd myszy z podświetleniem RGB.

OPTYMALNY

FORMAT

Podkładka gamingowa o optymalnym formacie (400 x 437 x 3 mm), która dzięki swojemu rozmiarowi pozwoli na 

intensywne i niczym nieskrępowane ruchy myszy.
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5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

ŁATWA DO 

CZYSZCZENIA
05.

Dzięki temu że jest wykonana z wysokiej jakości 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.



DESIGN Z LOGO 

VOLCANO

OPTYMALNY 

FORMAT POD MYSZ

ŁATWA DO 

CZYSZCZENIA

MATERIAŁ 

POPRAWIAJĄCY 

PRECYZJĘ MYSZY



Model VOLCANO ELBRUS

Wymiary (mm) 400 x 437 x 3 mm

Rodzaj Materiałowa / tkanina

Spód podkładki Antypoślizgowy, gumowy



02 Kod produktu: PM-MC-VOLCANO-ELBRUS

01 EAN: 5901885247298

DANE LOGISTYCZNE


