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Çocuklar için oyun sandalyesi
#22876

Saatlerce süren konforlu bir oyun deneyimi için tasarlanmış, çocuk oyun koltuğu

Key features
• Çocuk boyutu, çocuklar için idealdir
• 360° döndürülebilir
• Yükseklik ayarı için sınıf 3 gazlı kaldıraç
• Konforlu kol dayanağı
• Kilitlenebilir, eğimli koltuk.
• Dayanıklı ahşap çerçeve

What's in the box
• Koltuk
• Kurulum aracı ve materyalleri
• Kullanım kılavuzu
• Oyun etiketi
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Çocuklar için ideal
Bu Çocuk koltuğu, ayarlanabilir özellikleriyle ve geniş yaş ve
boy aralığıyla tüm genç oyuncuların favorisi olacak. Boy aralığı,
4-12 yaş çocuklar için 100 cm’den 160 cm’e kadardır. Sandalye,
rahat ve kolay hareket sağlamak amacıyla 360°
döndürülebilirdir. Sınıf 3 gazlı kaldıraç, her ekran için ideal
açıyı mümkün kılar. Bu sandalyeye oturan genç oyuncular,
duruşlarının bozulmasını önlemek için kollarını rahatlıkla kol
dayanaklarında dinlendirebilir. Tüm oyunları konforlu bir
şekilde oynayın!

Tüm oyuncular yerlerine
Biri ergonominin sıkıcı olduğunu mu söyledi? Bu çocuk oyun
koltuğu, genç şampiyonlara yönelik harika bir tasarıma
sahiptir. Dayanıklı PU deri ile kaplı yüksek yoğunluklu köpüğe
sahiptir, böylece bir şeyleri dökmekten endişe etmenize gerek
yoktur. Basitçe silmeniz yeterlidir.

Dengeli ve dayanıklı
Oyuncular, ezici mağlubiyetlerle ve güçlükle kazanılan
galibiyetlerle gelişir. Oyun kariyerinizi, 80 kg’a kadar yük
taşıyabilen 5 yıldız tekerlekli ve ahşap çerçeveli koltukla
destekleyin. Dayanıklı ve ikili tekerleklerle galibiyete bir adım
daha yaklaşın.
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GENERAL
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



GXT 702 Ryon Junior Gaming Chair

Publication date: 09-07-2019 Item number: 22876
© 2019 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/22876
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439228762
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/22876/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT BACK 1

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

