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HeatoN powiększa ofertę swoich podkładek pod myszy 
- "Podkładka Idealna" zmniejsza rozmiary

QPAD,  szwedzka  firma  znana  z  produkcji  bardzo  dobrej  jakości  akcesoriów  dla 
graczy,  ogłosiła  dzisiaj  wypuszczenie  na rynek  nowego produktu  -  podkładki  do 
myszy HeatoN w rozmiarze średnim.

"Informacje, które do mnie docierały po pierwszym wypuszczeniu na rynek HeatoN XL były 
wyjątkowo  pozytywne.  Ale  rzeczą,  o  która  ludzie  później  prosili  było  zmniejszeniu 
rozmiarów podkładki przy zachowaniu podobnej jakości. Więc stworzenie QPAD HeatoN w 
mniejszym rozmiarze wydawało się oczywistym posunięciem. Mino że jest mniejsza, to 
nadal jest duża" - mówi Emil “HeatoN” Christenssen.

"W  firmie  żartowaliśmy,  że  na  lotniskach  nasi  klienci  powinni  poddawać  odprawie 
bagażowej podkładkę HeatoN XL. Teraz możliwe jest posiadanie podkładki  HeatoN M, 
którą można trzymać w bagażu podręcznym" - mówi prezes QPAD Christer Körnbäck.



Zmiana wielkości podkładki HeatoN

Nowa  podkładka  pod  mysz  QPAD  HeatoN  o  rozmiarze  średnim  (medium)  posiada 
wymiary 36.5 x 28 x 0.4 cm. Jest to znacznie mniej niż w poprzedniej wersji QPAD HeatoN 
XL,  która  ma 43.5  x  36.5  x  0.35  cm,  ale  nowy rozmiar  nadal  jest  przystosowany do 
każdego stołu dla graczy.  Podkładka jest skonstruowana z trzech warstw.  U podstawy 
znajduje się warstwa wysokiej jakości splecionej na krzyż naturalnej gumy, by zapewnić 
pewne przyleganie do stołu. Druga warstwa to sztywny plastik ABS, nadający podkładce 
stabilność i ciężar. Trzecia warstwa - zrobiona jest z solidnego plastiku Carbytek™, co 
zapewnia niewyobrażalne uczucie szybkości w połączeniu z gładkością i precyzją ruchów. 
To właśnie połączenie dwu milimetrowej warstwy naturalnej gumy, jedno milimetrowego 
plastiku ABS i twardej powierzchni z plastiku Carbytek™ sprawia, że seria QPAD HeatoN 
jest taka wyjątkowa. Masa podkładki to 550 gram, co daje pewne umiejscowienie na stole.

"Ta podkładka zapewnia najlepszy poślizg na twardej powierzchni a jej trwałość sprawia, 
że poślizg nie będzie się zmieniał z tygodnia na tydzień.  Muszę więc przyznać, że udało 
nam się stworzyć doskonałą plastikową podkładkę, która nigdy nie będzie przeszkadzać w 
graniu  i  sprawi,  że  będzie  się  miało  pełną  kontrolę  nad  grą"  -  mówi  Emil  "HeatoN" 
Christensen.

Wypuszczenie na rynek i dostępność

QPAD®|HeatoN™ Medium będzie dostępna w sklepach w maju 2010 roku, ale już dziś 
można ja zamówić u niektórych dystrybutorów produktów QPAD. Cena rekomendowana to 
31.92 EUR + VAT.  

Specyfikacja techniczna:
Nazwa: QPAD®|HeatoN™
Rozmiar: Średni (Medium) 36.5 x 28 x 0.4cm
Kolor: Czarny
Powierzchnia: Carbytek™ twarda 
Podstawa: Naturalna guma i ABS
Waga: 550 gram
Inne: do zestawu dołączone QPAD Glidz
EAN: 7350020290763
Nr artykułu: 3903
Cena: 31.92 EUR + vat

Kilka słów o Heaton:

Emil "HeatoN" Christensen jest legendą dzięki swoim osiągnięciom na Counter-Strike 1.6 
pro  gaming  arena  oraz  za  swoją  unikalną  technikę  strzelania.  Dzięki  doprowadzeniu 
swojej  drużyny "NiP"  (Ninjas  in  Pyjamas)  do  zwycięstwa  w World  Championship  oraz 
sukcesów  drużyny  SK-Gaming,  HeatoN  jest  centralną  postacią  na  arenach  pro-
gamingowych od długiego czasu.  Po odejściu  od aktywnego grania został  dyrektorem 
generalnym szwedzkiej  drużyny "Stockholm Magnetik"  startującej  na ogólnoświatowych 
zawodach  CGS.  Emil  "HeatoN"  Christenssen  wygrywał  wiele  zawodów  w  różnych 
zakątkach świata, m.in. 9 CPL, 4 CPL World Championships, 1 World Cyber Games i 3 
Nations cups i  wiele  innych.  Dziś Emil  "HeatoN" Christenssen współpracuje z  kilkoma 
producentami  i  uczestniczy  w  powstawaniu,  rozwijaniu  i  wprowadzaniu  na  rynek 



produktów dla graczy. Ostatnio HeatoN wraz z QPAD wypuścił swoja pierwszą podkładkę 
pod mysz.

Kilka słów o QPAD:

Firma QPAD zbudowała swój sukces na oddolnym zaangażowaniu w społeczność graczy. 
Rozwija się czerpiąc ze współzawodnictwa i wolnego ducha gier. Sponsorowanie QTOUR, 
społeczności  graczy,  zawodów  i  drużyn  pokazuje  jej  zaangażowanie  w  życie  graczy. 
Zgromadzona wiedza daje możliwość tworzenia wysokiej jakości produktów, które spisują 
się doskonale i często pomagają w osiąganiu gamingowych sukcesów. Więcej informacji o 
QPAD znajduje się na oficjalnej stronie firmy: www.qpad.se

O dystrybutorze:
Firma MIP (Multimedia Intelligent Products) istnieje od 2002 roku. Jest autoryzowanym polskim 

dystrybutorem produktów marek QPAD, iriver, Cowon iAUDIO, Parrot, Laberg, iGO, Meizu, MPIO, 

DigiDock  i  wielu  innych.  MIP jest  również  wyłącznym  importerem kilku  z  powyższych  marek. 

Produkty oferowane przez MIP można znaleźć na półkach wielu renomowanych sklepów, takich 

jak Electro World, MediaMarkt, Saturn, Sferis, RTV EURO AGD, Komputronik, Carrefour, Avans, 

Optimus. Od 2004 roku działa także należąca do MIP sieć sklepów MP3Store oferująca wysokiej 

jakości  przenośne  urządzenia  multimedialne  i  akcesoria.  Dzięki  bezpośredniej  współpracy  z 



importerami i przedstawicielami czołowych marek, MP3Store gwarantuje nie tylko atrakcyjne ceny 

produktów,  ale  również  pełne  wsparcie  gwarancyjne  i  serwisowe.  We  wszystkich  sklepach 

stacjonarnych klienci mają możliwość wygodnego przetestowania bogatej gamy odtwarzaczy audio 

i  wideo,  słuchawek,  głośników  oraz  akcesoriów.  MP3Store  to  także  sklep  internetowy  oraz 

największe internetowe źródło informacji na temat przenośnego sprzętu multimedialnego w Polsce 

w postaci forum MP3Store liczącego ponad 20 tysięcy użytkowników.

Dodatkowych informacji udziela:
Adam Zieliński

Tel. 603 545 447

e-mail: adam.zielinski@superata.com

Dystrybutor: MIP
ul. Siedmiogrodzka 11

01-232 Warszawa

tel. (022) 424-82-54

fax. (022) 499-74-48

biuro@mip.bz

Dział handlowy:
handlowy@mip.bz

tel. 022 394 04 30, 022 394 04 32 


