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Headsetstandaard
#22973

Universele headsetstandaard waarop u uw gamingheadset veilig kunt opbergen

Eigenschappen
• Headsetstandaard waarop u uw gamingheadset schoon en veilig

kunt opbergen
• Uniek maar universeel ontwerp voor alle bedrade en draadloze

headsets van maximaal 24 cm
• Voorkomt vervorming door uw headset in de oorspronkelijke

vorm te bewaren
• Een gemakkelijke en nette oplossing voor het bewaren van

headsets up uw bureau
• Rubberen kussentjes aan boven- en onderzijde voor extra grip

Wat zit er in de verpakking
• Headsetstandaard
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Hoofdtelefoons/-sets met een maximale hoogte van 24 cm
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Universele headsetstandaard waarop u uw
gamingheadset veilig kunt opbergen
Geef uw headset een eigen plek op uw bureau en houd uw
werkruimte schoon en georganiseerd met de GXT 260
Cendor-headsetstandaard. Deze universele standaard biedt
een veilige plaats voor alle gamingheadsets met een hoogte
van maximaal 24 cm.

Opgeruimd staat netjes
U hoeft zich geen zorgen meer te maken over samengedrukte
oorschelpen of stijf geworden hoofdbanden: de Cendor zorgt
ervoor dat uw headset zijn oorspronkelijke vorm behoudt. De
standaard heeft een uniek ontwerp en rubberen kussentjes
aan de boven- en onderzijde voor extra grip. Uw bureau
netjes houden na een lange gamesessie was nog nooit zo
makkelijk!
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

255 mm Width of main product
(in mm)

210 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm Total weight 185 g
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