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Gamingstoel met voetsteun
#22980

Comfortabele gamingstoel met intrekbare voetsteun en rugleuning van gaas

Eigenschappen
• 360° draaibaar
• Armsteun met comfortabele kussens
• Verstelbare rugleuning met optionele vergrendeling
• Intrekbare voetsteun voor extra ondersteuning van uw benen
• Rugleuning van gaas biedt extra ventilatie, zodat uw rug koel

blijft
• Zitting gevuld met schuim met een hoge dichtheid

Wat zit er in de verpakking
• Gamingstoel met voetsteun
• Installatiegereedschap en materialen
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker
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Gamingstoel met voetsteun
Op de GXT 706 Rona-gamingstoel met intrekbare voetsteun
en rugleuning van gaas zit u comfortabel achter uw computer
- klaar om te winnen! De functionele en ergonomische stoel is
een stijlvolle toevoeging aan uw gaminginstallatie.

Volledige ondersteuning
Ga er goed voor zitten en haal het beste uit uw spel. De Rona
is voor een breed bereik aan lengtes afstelbaar: tussen 150
cm en 190 cm. Met de gasvering van klasse 4 kunt u de zitting
op de juiste hoogte afstellen. Met de afstelbare functies
ondersteunt deze gamingstoel u volledig op weg naar de top.

Voor elke houding
De rugleuning kan op elk punt in een hoek van 45 graden
worden vastgezet, zodat u altijd vanuit de perfecte hoek naar
uw scherm kunt kijken. Avondje gamen? In het heetst van de
strijd zorgt het gaas ervoor dat u geen klamme rug krijgt en
blijft u met de gevoerde armleuning rechtop zitten voor
volledige ondersteuning.

Even ontspannen
Door de intrekbare voetsteun is de Rona op verschillende
manieren te gebruiken. U kunt rechtop aan uw bureau
werken of de Rona omtoveren tot een luie stoel, bijvoorbeeld
voor consolegaming. Trek en draai aan de voetsteun om hem
uit te klappen.
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Duurzaam gamen
De stoel is volledig 360° draaibaar om gemakkelijk vrij te
kunnen bewegen. Het robuuste frame en de 5 wielen in
stervorm kunnen 120 kg dragen en zorgen voor stabiliteit.
Dankzij de duurzame dubbele wielen rolt u moeiteloos door
uw game op weg naar nieuwe avonturen!
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ALGEMEEN
Ergonomic design False Max. weight 120 kg

Height of main product
(in mm)

1210 mm Width of main product
(in mm)

650 mm

Depth of main product
(in mm)

680 mm Total weight 16000 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift size 10 mm

Gas lift class Class 4

LIGHTING
Lights False

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat Elastic fabric, PU leather Armrests padding High density foam

Cushion padding High density foam Frame Metal

Wheel base Plastic black and silver paint Wheel type Black nylon

CONTROL
Remote control No Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

CHARACTERISTICS
Seat depth 47 cm Seat width 48 cm

Backrest height 47 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable sitting angle No Adjustable back rest

angle
Yes, 90 / 135

Min/max height user 150 - 190 cm
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