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Suporte para auscultadores
#22973

Suporte universal para auscultadores, para guardar os seus auscultadores para jogos em segurança

Características principais
• Suporte para auscultadores, para guardar os seus auscultadores

para jogos em segurança e na perfeição
• Design exclusivo mas universal, suporta todos os auscultadores

com e sem fios até 24 cm
• Evita deformações mantendo os auscultadores com a sua forma

natural
• Oferece uma solução de arrumação fácil e elegante para a

secretária
• Encostos superiores e inferiores em borracha para maior

aderência

O que está na caixa
• Suporte para auscultadores
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• Auscultadores/conjuntos até 24 cm de altura
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Universal headset stand to safely store your gaming
headset
Give your headset its own designated place on your desk and
keep your workspace clean and organized with the GXT 260
Cendor Headset Stand. This universal stand will safely store
any gaming headset with a height up to 24cm.

Stand up!
You don’t have to worry anymore about compressed earcups
or starched headbands: the Cendor will keep the natural
shape of your headset. The stand has a unique design as well
as rubber top and bottom pads to provide the extra grip you
are looking for. Keeping organized after a long gaming session
was never this easy!
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GERAL
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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