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Yarış simülasyonu koltuğu
#23612

Direksiyon ve pedal tutmak için yeri olan yarış simülasyonu koltuğu

Key features
• Tamamen ayarlanabilir araba yarış simülasyonu koltuğu
• Direksiyon ve pedallar için bir koltuk ve tutacak tabanı içerir
• Gerçekten araba kullanma hissi veren yarış arabası koltuğu

tasarımı
• Tamamen ayarlanabilir direksiyon yüksekliği ve mesafesi ile

pedal açısı ve mesafesi
• Tüm direksiyon ve pedal setleri ile uyumludur
• Güçlü üretim: metal çerçeveli sağlam ve stabil tasarım

What's in the box
• Yarış simülasyonu koltuğu (pedal tabanı ve

direksiyon tabanı dahil)
• Montaj malzemeleri
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• Yarış ekipmanı (direksiyon, pedallar)
• En az 150x60cm’lik düz yüzey alanı
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Rekabet Edin
Yarış oyunlarının tanımı değişiyor. Trust GXT 1155 Rally, yarışı
hiç olmadığı kadar gerçekçi hale getiriyor. Bu oyun koltuğu,
yarışları ciddiye alan oyuncular için tasarlandı. Üniversal
tasarımı sayesinde, istediğiniz platform için istediğiniz
direksiyon ve pedal setini* kullanabilirsiniz. İşiniz bittiğinde ise
Trust Rally’yi katlayıp kolayca kaldırabilirsiniz. *Direksiyon ve
pedallar ününe dâhil değildir

Tamamen Ayarlanabilir
Trust GXT 1155 Rally, güçlü metal tabanı sayesinde oldukça
dayanıklı bir ürün. Bu koltuğun konforlu tasarımıyla tüm gün
yarış yaparak kendinizi yarış arabası pilotu gibi
hissedeceksiniz. Ayrıca, koltuğunuzu ayarlayabilirsiniz. Hem
kol hem de diz uzunluğunun ayarlanabilmesi sayesinde bu
yarış koltuğu, 2,10 metreye kadar boya sahip herkese uygun.
Ayak plakasının ayarlanabilir açısı sayesinde herkes rahat bir
şekilde yarışabilecek.

Üniversal
Ne tür bir oyuncu olursanız olun, Trust GXT 1155 Rally sizin
için son derece uygun. İstediğiniz platformda, neredeyse tüm
direksiyon ve pedallarla çalışabiliyor. Oyunlarınızı konsolda
veya bilgisayarda oynuyor, simülasyonları veya yarışları çok
seviyor olabilirsiniz: Trust Rally sayesinde kendinizi aracın
içinde hissedeceksiniz.

En Hızlı Siz Olun
Trust Rally’nin kurulumu son derece kolay. Ne zaman yarış
yapmak isterseniz ürünü kurup istediğiniz direksiyonu
takmanız yeterli. Yarışı kazandıktan sonra Trust GXT 1155
Rally’yi yine hızlı bir şekilde kaldırabilirsiniz. Katlanabilir
tasarımı sayesinde bu koltuğu çok kısa sürede ortadan
kaldırabilirsiniz. Hız, hem yolda hem de yol dışında oldukça
önemlidir.
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GENERAL
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
1010 mm

Width of main product
(in mm)

500 mm Depth of main product
(in mm)

1500 mm

Total weight 22000 g Weight of main unit 22000 g

LIGHTING
Lights False

MATERIALS
Seat PU leather Backrest padding High density foam

Cushion padding High density foam Frame Metal

CHARACTERISTICS
Seat depth 45 cm Seat width 33 cm

Backrest height 80 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests No Adjustable seat height No

Adjustable sitting angle No Adjustable back rest
angle

No

Min/max height user 160 - 200 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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