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Gamingstoel
#22784

Ergonomisch aanpasbare gamingstoel ontworpen voor uren comfortabele gamingsessies en Far Cry 5 Standard Edition

Eigenschappen
• Volledig 360° draaibaar
• Verstelbaar in hoogte, naar binnen en buiten draaibare

armleuningen
• Gasvering klasse 4 om hoogte te verstellen
• 90˚ aanpasbare ruggensteun
• Kantelbare zitting met vergrendelingsmogelijkheden.
• Inclusief verwijderbare en verstelbare lende- en neksteun

Wat zit er in de verpakking
• Stoel
• Nekkussen
• Lendekussen
• Installatiegereedschap en materialen
• Gebruikershandleiding
• Gaming-sticker
• Voucher standard edition Far Cry 5

(promotion ends: 01.12.2018 - EMEA only)
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Optimal comfort improves your game
The Resto gaming chair comes with two removable and
adjustable cushions to provide optimal comfort, allowing you
to keep on top of your game for hours. The lumbar pillow
provides your back with support and extra relief. The neck
cushion features as a headrest and releases tension.

Adjustable to your desires
The back rest is adjustable up to 90 degrees, meaning you
could even put the back rest flat for a quick rest after a
sweeping victory! To top it off, the seat can be tilted for even
more comfort.

Perfect fit for every gamer
The armrests’ height is adjustable as well and may even help
you avoid neck pain. Besides that, you're able to lay down
your arm exactly how you wish and improve your grip when
you are controlling your mouse and keyboard.

Optimaal comfort verbetert je game
De Resto gaming stoel komt met twee verwijderbare en
verstelbare kussens voor optimaal comfort, waardoor je
bovenop je game kan blijven voor uren. De lendekussen geeft
je rug extra steun en hulp. Het nekkussen bevat een
hoofdsteun en verlost de spanning. 
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Aan je wensen aan te passen
De rugleuning is verstelbaar tot 90 graden, waardoor je de
rugleuning zelfs plat kan leggen voor een snelle pauze na je
overwinning! Daarbij kan de zitting gekanteld worden voor
meer comfort. 

Perfecte pasvorm voor elke gamer
De hoogte van de armleuningen is ook instelbaar en kan zelfs
helpen nekpijn te voorkomen. Daarnaast kun je je arm precies
zo neerleggen als je wilt en je grip verbeteren wanneer je je
muis en toetsenbord bestuurt.

Kantelbare stoel met vergrendelingsmogelijkheden
Kantel de stoel eenvoudig naar voren om de druk op je benen
te verminderen of kantel hem naar achteren om je rug goed
uit te lijnen om rugklachten te voorkomen.
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ALGEMEEN
Ergonomic design True Max. weight 150 kg

Height of main product
(in mm)

1340 mm Width of main product
(in mm)

740 mm

Depth of main product
(in mm)

660 mm Total weight 20500 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift brand Lant

Gas lift class Class 4

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat Elastic fabric, PU leather Armrests padding Plastic

Backrest padding Elastic fabric, PU leather Cushion padding 7009 cold brew molded
foam 35 density

Frame Metal Wheel type Black nylon

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes, one directional

(up/down)
Adjustable seat height Yes, 54.5 / 47

Adjustable sitting angle Tilting seat with locking
mechanism

Adjustable back rest
angle

Yes, 90 / 180

Min/max height user 155 - 195 cm

CHARACTERISTICS
Seat depth 50 cm Seat width 46 cm

Backrest height 83 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT SIDE 2 PRODUCT BACK 1

PACKAGE FRONT 1 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT FRONT 2 PRODUCT SIDE 3
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