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Gamingtafel
#22523

Stabiele en robuuste gamingtafel voor optimaal comfort en sterke gameprestaties

Eigenschappen
• Gamingtafel met hoogwaardige PU-coating op het bovenblad
• Ergonomische, schuine voorrand voor comfortabele plaatsing

van polsen en onderarmen
• Blad van 115 cm breed met een subtiele textuur en genoeg

plaats voor 2 beeldschermen
• Stalen frame, hoogwaardig bureaublad van 18 mm en in hoogte

verstelbare poten
• Kabelsysteem waarin kabels kunnen worden gebundeld en uit

het zicht opgeborgen
• Optionele headset en bekerhouder inbegrepen

Wat zit er in de verpakking
• Tafelblad
• Frameonderdelen van bureau
• Bekerhouder
• Headsethouder
• 2 kabelgeleiders
• 2 sets met stickers
• Installatiematerialen
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker
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Stabiele en robuuste gamingtafel
Zet uw pc en randapparatuur in de spotlights met de Trust
GXT 711 Dominus-gamingtafel. Als u aan deze tafel zit, hebt u
een optimaal oppervlak met eigenschappen die alle gamers
zullen waarderen.

Aan de top
De Dominus heeft een hoogwaardige PU-coating op het
bovenblad. Het oppervlak met subtiele textuur zorgt ervoor
dat uw muis optimaal functioneert. Elke kleine muisbeweging
wordt perfect omgezet in een cursorbeweging. Er passen met
gemak twee monitoren op de tafel van 116 cm, zodat u op het
ene scherm op volledige weergave kunt gamen en op het
andere strategieën kunt opzoeken of uw chats in de gaten
kunt houden.

Hard als staal
Het stalen frame met hoogwaardig MDF-bureaublad van 18
mm heeft in hoogte verstelbare poten voor een perfecte
ergonomische afstelling. De afgeronde rand zorgt ervoor dat
u uw polsen en onderarmen optimaal op het bureau kunt
plaatsen voor eindeloze comfort. Dat is nog niet alles. Het
bureau wordt met een optionele headset en bekerhouder
geleverd, zodat u altijd een schoon en georganiseerd bureau
hebt. Ga lekker zitten voor een lange gamesessie. U hebt alles
wat u nodig hebt.

Optimaal gebruiksgemak
De gamingtafel is eenvoudig in elkaar te zetten, zodat u direct
kunt beginnen met gamen. Het stalen frame kan zelfs worden
aangepast met de twee inbegrepen stickers. Kies egaal rood
of junglecamouflage voor een unieke gaminginstallatie! Het
kabelsysteem zorgt ervoor dat uw bureau niet vol ligt met
kabels voor een strakke game-uitstraling.
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ALGEMEEN
Max. weight 65 kg Height of main product

(in mm)
750 mm

Width of main product
(in mm)

1150 mm Depth of main product
(in mm)

760 mm

Total weight 19000 g

KLEURENVERSIES
GXT 711 Dominus Gaming Desk
22523

GXT 711 Dominus Gaming Desk
+ The Division 2
23360
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