
DESK MAT
Logitech Mouse Pad 

CONTEÚDO DA CAIXA

• MousePad.
• Documentação do usuário.
• Garantia de 2 anos da fabricante. 

RECURSOS

• Uso suave e silencioso. 
• Resistente a respingos. 
• Antidesgaste. 
• Antideslizante.

Testado sob condições limitadas. Limpar com um pano úmido após no máximo 2 minutos.* 
16% do peso total feito com material reciclado.**
Produtos contendo látex de borracha natural podem causar reações alérgicas em alguns indivíduos.***

SEJA DONO DO SEU ESPAÇO
O Mouse Pad Logitech Desk Mat permite que você encontre seu conforto e 
estilo, tudo isso enquanto mantém seu local de trabalho protegido. A 
superfície lisa, confortável e fina proporciona uma utilização silenciosa e sem 
esforço para o seu mouse. Traz um revestimento resistente a respingos para 
que os pequenos acidentes com líquidos não se tornem grandes problemas e 
sejam facilmente resolvidos*. Feito com materiais cuidadosamente 
selecionados que incluem poliéster reciclado para a superfície e camada 
interna**. Conta também com uma base de borracha antideslizante que se 
mantém sempre estável.*** 
Disponível em 3 cores: Lavender, Dark Rose e Mid Grey. 



Caixa de remessa mestrePacote primário 

956-000047 n/a
097855171665 (EAN-13) 10097855171662  (SCC-14)

956-000048 n/a
097855171627  (EAN-13) 10097855171624  (SCC-14)

956-000036 n/a
097855169426 (EAN-13) 10097855169423  (SCC-14)

387.00 g 9.010 kg

31.00 cm 34.40 cm

6.60 cm 34.90 cm
6.60 cm 28.30 cm

1 n/a
n/a n/a
20 1

© 2021 Logitech. Logitech, Logi e outras marcas Logitech são propriedades da Logitech e podem ser registradas. A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas 
de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Logitech é feito sob licença. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos 
proprietários.

ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Nº da peça: LIGHT GREY
Código de barras 

Nº da peça: DARKER ROSE
Código de barras 

Nº da peça: LAVENDER 
Código de barras 

Peso
Comprimento
Largura
Altura/profundidade 
1 pacote primário
1 pacote intermediário
1 caixa de remessa master

DETALHES DO PRODUTO

Dimensões: 30x70 cm.
Espessura: 2 mm.
Peso: 286g.
Base: Emborrachada antideslizante. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Material de tecelagem fina para deslizamento silencioso e sem fricção. 
Superfície revestida resistente a derramamento que facilita a limpeza. 
Base emborrachada antideslizante feito com 72% de borracha natural. 
O tecido da superfície e camada interna feitas de poliéster reciclado.




