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Mesa para jogos
#22523

Mesa para jogos forte e robusta para o máximo conforto e desempenho durante o jogo

Características principais
• Mesa para jogos com tampo revestido em PU de alta qualidade
• Face frontal angulada e ergonómica para posicionamento

confortável do pulso e antebraço
• Largura de 115 cm e superfície de textura fina, comporta

facilmente 2 monitores
• Estrutura em aço e tampo em MDF de 18 mm de alta qualidade

e pés ajustáveis em altura
• Sistema de gestão de cabos para os ocultar e agrupar
• Suporte opcional para auscultadores e copos incluído

O que está na caixa
• Tampo de secretária
• Peças da estrutura da secretária
• Suporte para copos
• Suporte para auscultadores
• 2 guias para cabos
• 2 conjuntos de autocolantes
• Materiais de montagem
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming
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Strong and robust gaming desk
Let your PC and peripherals take centre stage with the Trust
GXT 711 Dominus Gaming Desk. Seated at this desk, you’ll
have a maximized performance surface with features that all
gamers will appreciate. Create the best gaming desk setup
with the Dominus.

On the surface
The Dominus has a high-end PU top coating. The finely
textured surface allows for optimal workings of your mouse:
every small movement is perfectly translated onto your
screen. Also the 116cm desk easily fits two monitors so you
can game full screen and look up gaming strategies or keep
an eye on your chats on the other screen.

Frame of steel
The steel frame with high-quality 18mm MDF desk top comes
with in height adjustable feet for perfect ergonomic seating.
The rounded front edge makes sure you can optimally place
your wrists and forearms on the desk for endless comfort.
And your comfort doesn’t stop there, the desk includes an
optional headset and cupholder, for a clean and organized
desk at all times. Settle in for those long gaming session – you
are surrounded with everything you need.

Easy does it
The gaming desk is easy to set up so you can start gaming in
no-time. The steel frame can even be customized with the two
included stickers. Choose the solid red or jungle camo to
create a unique gaming set-up! The cable management
system makes sure your desk won’t be cluttered with cables
for that ultimate sleek gaming look.
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GERAL
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

CORES
GXT 711 Dominus Gaming Desk
22523

GXT 711 Dominus Gaming Desk
+ The Division 2
23360
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