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Yarış simülasyonu adaptörü
#23763

Herhangi bir oyun/ofis koltuğunu tam teşekküllü bir yarış sistemine dönüştürmek için yarış simülatörü adaptörü

Key features
• Yarış simülasyonu adaptörü, direksiyon, pedallar ve vites için

dokumalı yüzeyi bulunan iki sağlam taban içerir
• Hızlı ve kolay; koltuğunuzdan iki tekerleği çıkararak yarış

sisteminizi kolayca takabilirsiniz
• Tekerleği olan tüm ofis ya da oyun koltuklarıyla uyumludur
• Tamamen ayarlanabilir direksiyon yüksekliği ve mesafesi ile

pedal açısı ve mesafesi
• Vites kolunu sol ya da sağ tarafa takın
• Tüm direksiyon, pedal seti ve vites kollarıyla uyumludur

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

direksiyon tabanı dahil)
• Montaj malzemeleri
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• Tercih edilen yarış donanımı (direksiyon, pedallar, vites kolu)
• Tekerlekli oyun/ofis koltukları
• Koltuk tekerlekleri arasında yıldız taban boyutu uyumluluğu 12-42cm
• 150X75cm düz yüzey alanı
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Şampiyon Siz Olun
Yarış oyununda şampiyon olmak için gereken cevher sizde var
ancak oyun koltuğu için yeriniz mi yok? Trust yanınızda. The
GXT 1150 Pacer, en sevdiğiniz direksiyonunuz, pedal setiniz ve
vites değiştiriciniz* için, istediğiniz ofis veya oyun koltuğunu
tam teşekküllü bir yarış koltuğuna çevirmenin en kolay yolu.
*Direksiyon, pedallar ve vites değiştirici ürüne dâhil değildir.

Uyarlanabilir
Yarış arabası pilotu olmak için yapmanız gereken tek şey ofis
koltuğunuzun ön iki tekerini çıkarıp Pacer’ı takmak. Bu yarış
koltuğu adaptörü, direksiyon plakasının yüksekliğinden
pedallarınızın mesafesine ve açısına kadar tamamen
ayarlanabilirdir. Direksiyon plakasında, vites değiştirici için bile
yer vardır. İşiniz bittiğinde ürünü yine kolaylıkla söküp
kaldırabilirsiniz.

Sıkı Yarışın
Yarış şampiyonu olmak kolay değildir; size uyum sağlayacak
bir vitese ihtiyacınız olur. Trust GXT 1150 Pacer, güçlü
metalden yapılmış olması sayesinde oldukça dayanıklı ve
güvenilirdir. Her sürüş stiline dayanır. Rekabette öne geçmek
üzereyken kendinizi geri çekmeyin.

Üniversal
Yarış oyunu fanatiği olarak favori vitesinizi kullanmak
istersiniz. İşte bu nedenle de Pacer üniversaldir. İstediğiniz her
platformda, neredeyse her direksiyon, pedal seti ve vites
değiştirici ile çalışır. Hangi ofis veya oyun koltuğunu
kullandığınız bile fark etmez. Tekerleği olan her ofis koltuğu iş
görür.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

770 mm Width of main product
(in mm)

550 mm

Depth of main product
(in mm)

1019 mm Total weight 10000 g

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

FEATURES
Accessories Screw set
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