
GS-S Гарантійний термін: 12 міс.
Строк служби: 2 роки.

Примітка. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не мо- 
жуть служити підставою для претензій. Продукція ТМ SVEN постійно удо- 
сконалюється. З цієї причини технічні характеристики може бути змінено 
без попереднього повідомлення.

Дякуємо Вам за купівлю килимка для миші TM SVEN!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2014. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).
Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським пра- 
вом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі 
невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і ви- 
давець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за 
збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Килимок для миші GS-S є робочою поверхнею для маніпулятора типу «миша», що 
забезпечує відсутність ковзання нижньої поверхні миші по гладкій поверхні і від- 
сутність відблисків (для оптичних мишей). Від якості килимка залежить точність 
позиціонування курсора, м’якість ходу, легкість рухів і, зрештою, ефективність ро- 
боти. 

ОСОБЛИВОСТІ 
• Сучасний ігровий дизайн
• Тканинна поверхня
• Оверлочна стрічка по краю
• Нековзка гумова основа

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Своєчасно очищайте робочу поверхню килимків від пилу.
• Не застосовуйте для чищення килимків хімічні реагенти, що можуть пошкодити їх 
фарбовану поверхню.

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Розміри

Матеріал

335 × 240 × 3 мм
піке + каучук

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ігровий килимок для миші



Модель: GS-S
Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 
08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.
Призначення, споживчі властивості та відомості
про безпеку товару див. у Керівництві користувача.
Умови гарантійного обслуговування дивіться 
в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi
Гарантійний термін: 12 міс.
Строк служби:             2 роки.  
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці. 
Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед», 176 Джу Чіат Роуд,
№ 02-02, Сінгапур, 427447. Виготовлено під контролем    
«Свен Скандинавія Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка, 
Котолахдентіє, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

Ігровий килимок для миші

GS-s


