GXT 705B Ryon Gaming Chair - blue

#23204

Gamingstoel

Ergonomische gamingstoel ontworpen voor uren comfortabele gamingsessies

Eigenschappen

• Volledig 360° draaibaar
• Gasvering klasse 4 om hoogte te verstellen
• Armsteun met comfortabele kussentjes
• Kantelbare zitting met vergrendelingsmogelijkheden.
• Sterk houten frame
• Duurzame, dubbele wielen die soepel rollen

Wat zit er in de verpakking
• Stoel

• Installatiegereedschap en materialen
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker
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Ergonomische gamingstoel
Elke heerser heeft een troon nodig! De Trust GXT 705
Ryon-gamingstoel biedt comfort aan echte overwinnaars. Het
ergonomisch ontwerp is geoptimaliseerd voor lange
gamesessies: richt u volledig op uw game zodat u alle
vaardigheden die u voor de nieuwste games nodig hebt leert
beheersen. Deze majestueuze stoel maakt elke
gaminginstallatie compleet.

Voor alle gamers
Ga er goed voor zitten en haal het beste uit uw game. De
Trust-gamingstoel is voor een breed bereik aan lengtes
afstelbaar: 160 cm tot en met 190 cm. Dankzij de afstelfunctie
ondersteunt deze stoel u perfect op weg naar de top.

Voor elke houding
De stoel is volledig 360° draaibaar om gemakkelijk vrij te
kunnen bewegen. Met de gasvering van klasse 4 kunt u de
stoel op de perfecte hoogte afstellen en met de kantelbare
zitting met vergrendelingsmogelijkheden kunt u altijd vanuit
de juiste hoek naar uw scherm kijken.

Bent u er klaar voor?
Het compacte schuim dat is afgewerkt met PU-leer zorgt voor
langdurig comfort tijdens lange gamesessies. De
armleuningen zijn voorzien van kussens, zodat u uw armen
tijdens het gamen kunt laten rusten.
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Duurzaam en stabiel
Het stevige houten frame van de Trust-gamingstoel is bestand
tegen verpletterende neerlagen en zwaarbevochten
overwinningen. Het robuuste frame en de 5 wielen in
stervorm kunnen 150 kg dragen en zorgen voor stabiliteit.
Dankzij de duurzame dubbele wielen rolt u moeiteloos door
uw game op weg naar nieuwe werelden!
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ALGEMEEN
Ergonomic design

True

Max. weight

150 kg

Height of main product
(in mm)

1270 mm

Width of main product
(in mm)

700 mm

Depth of main product
(in mm)

630 mm

Weight of main unit

15200 g

Gas lift?

True

Gas lift brand

Lant

Gas lift class

Class 4

GAS LIFT

WHEELS
Number of wheels

5

MATERIALS
Seat

PU leather

Armrests padding

High density foam

Backrest padding

High density foam

Cushion padding

High density foam

Frame

Sandwich plate

Wheel base

Plastic black and silver paint

Wheel type

50mm, black nylon

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests

No

Adjustable seat height

Yes, 43 / 53

Adjustable sitting angle

No

Min/max height user

160 - 190 cm

Seat depth

52 cm

Seat width

50 cm

Backrest height

74 cm

CHARACTERISTICS

CONTROL
Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles
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