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Gamingstoel voor kinderen
#22876

Ergonomische gamingstoel voor kinderen, ontworpen voor vele uren aan comfortabele gamingsessies

Eigenschappen
• Kleine afmetingen, ideaal voor kinderen
• 360° draaibaar
• Gasveringklasse 3 om de hoogte te verstellen
• Comfortabele armleuning
• Kantelbare zitting met vergrendelingsmogelijkheden.
• Sterk houten frame

Wat zit er in de verpakking
• Stoel
• Installatiegereedschap en materialen
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker
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Ideaal voor kinderen
Deze gamingstoel voor kinderen is ideaal voor elke jonge
gamer vanwege de verstelbare functies en een groot aantal
aanbevolen hoogtes per leeftijd: 100 cm tot 160 cm voor
kinderen van 4 tot 12 jaar oud. Deze stoel is volledig 360°
draaibaar om gemakkelijk vrij te kunnen bewegen.
Gasveringklasse 3 zorgt voor een optimale kijkhoek op elk
scherm. Jonge gamers in deze stoel kunnen hun armen
comfortabel laten rusten op de armleuningen om te
voorkomen dat hun houding inzakt. Doe aan elke game met
een opgeheven hoofd mee!

Bent u er klaar voor?
Wie zegt dat ergonomie saai is? Deze gamingstoel voor
kinderen heeft een cool ontwerp dat helemaal geschikt is voor
jonge kampioenen. De stoel is voorzien van compact schuim
dat is afgewerkt met duurzaam PU-leer, zodat u zich geen
zorgen hoeft te maken over gemorste drankjes. Veeg het
schoon en u kunt weer verder.

Duurzaam en stabiel
Gamers maken groeistuipen door; verpletterende neerlagen
en zwaarbevochten overwinningen gaan hand in hand.
Ondersteun uw gamingcarrière met het sterke houten frame
in combinatie met de 5 wielen in stervorm die tot 80 kg
kunnen dragen. Rol soepel naar de overwinning met de
duurzame, dubbele wielen.
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ALGEMEEN
Ergonomic design True Max. weight 80 kg

Height of main product
(in mm)

980 mm Width of main product
(in mm)

590 mm

Depth of main product
(in mm)

540 mm Weight of main unit 11000 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift brand Lant

Gas lift class Class 3

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Frame Metal

CHARACTERISTICS
Seat depth 41 cm Seat width 46 cm

Backrest height 49 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable sitting angle 100° Min/max height user 160 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

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

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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