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Illustratie: MP 1000 
Designvarianten kunnen afwijken van de productafbeeldingen 

MP 1000 PREMIUM MOUSEPAD XL                                  
MP 2000 PREMIUM MOUSEPAD XXL 

Het gladde stofoppervlak van ultrafijn materiaal zorgt voor 
absolute precisie. 

De mousepad is geschikt voor alle muissensoren en 
voorkomt het verspringen van de muisaanwijzer en onjuiste 
invoer. Zelfs bij muizen met een lage scan frequentie zorgen 
de muismatten voor een nauwkeurige en stille bediening 
van uw invoerapparaat. 

Het oppervlak is waterdicht, kan gemakkelijk met de hand 
worden gewassen en vermindert op efficiënte wijze 
tekenen van slijtage. 

De randen zijn gestickt, voorkommen zo rafelen en maken 
het product zomede  kwalitatief hoogwaardig en robuust. 
De speciale rubberen onderkant voorkomt dat de muismat 
onbedoeld wegglijdt. 

Afhankelijk van de ruimte en de gebruiksstijl biedt Cherry 
twee verschillende maten.  

 

Doorslaggevende voordelen 

→ Glad stofoppervlak 
→ Geschikt voor alle muissensoren 
→ Hoogste precisie 
→ Genaaide randen 
→ Antislip onderkant 

→ Kan opgerold worden 

 

Technische specificaties 
Gewicht (Product): 
MP 1000:  200 g 
MP 2000:  600 g 
Totale gewicht (mer verpakking): 
MP 1000: 256 g 
MP 2000: 670 g 
Bewaar Temperatuur: 
–20 °C naar +60 °C 
Werktemperatuur: 
0 °C naar +50 °C 
Leveringsomvang: 
Mousepad 
Dimensies: 
MP 1000:  350 x 300 x 5 mm 
MP 2000:  350 x 800 x 5 mm 
Verpakking MP 1000: 300 x 75 x 75 mm 
Verpakking MP 2000: 360 x 90 x 90 mm 
Verpakkingseenheid: 
Aantal producten in de omkarton MP 1000: 50 
Aantal producten in de omkarton MP 2000: 25 

 
Fouten, technische wijzigingen en leveringsopties voorbehouden. 
Technische informatie heeft alleen betrekking op de specificatie van de 
producten. Eigenschappen zijn daarom niet gegarandeerd. 
 
 
 

 Productnaam Bestellingsnummer EAN/UPC-Code Kleur 

1 CHERRY MP 1000 JA-500 4025112097843 zwart 

2 CHERRY MP 2000 JA-510 4025112097850 zwart 


	Het gladde stofoppervlak van ultrafijn materiaal zorgt voor absolute precisie.
	De mousepad is geschikt voor alle muissensoren en voorkomt het verspringen van de muisaanwijzer en onjuiste invoer. Zelfs bij muizen met een lage scan frequentie zorgen de muismatten voor een nauwkeurige en stille bediening van uw invoerapparaat.
	Het oppervlak is waterdicht, kan gemakkelijk met de hand worden gewassen en vermindert op efficiënte wijze tekenen van slijtage.
	De randen zijn gestickt, voorkommen zo rafelen en maken het product zomede  kwalitatief hoogwaardig en robuust. De speciale rubberen onderkant voorkomt dat de muismat onbedoeld wegglijdt.
	Afhankelijk van de ruimte en de gebruiksstijl biedt Cherry twee verschillende maten.
	Technische specificaties

