GXT 707 Resto Gaming Chair - black

#23287

Cadeira para jogos

Cadeira para jogos ergonómica e regulável concebida para horas de confortáveis sessões de jogo

Características principais
• Rotação total de 360°

• Altura dos braços regulável
• Elevador a gás de classe 4 para regulação em altura
• Encosto da cadeira regulável a 90˚-180˚
• Assento rebatível com possibilidades de bloqueio.
• Inclui almofadas lombar e para pescoço reguláveis e amovíveis

O que está na caixa
• Cadeira

• Almofada para pescoço
• Almofada lombar
• Ferramentas e materiais de instalação
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming
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Optimal comfort improves your game
The Resto gaming chair comes with two removable and
adjustable cushions to provide optimal comfort, allowing you
to keep on top of your game for hours. The lumbar pillow
provides your back with support and extra relief. The neck
cushion features as a headrest and releases tension.

Perfect fit for every gamer
The armrests’ height is adjustable as well and may even help
you avoid neck pain. Besides that, you're able to lay down
your arm exactly how you wish and improve your grip when
you are controlling your mouse and keyboard.

Tiltable seat with locking possibilities
Simply tilt the seat forward to reduce pressure on your legs,
or tilt it backwards to properly align your spine to prevent
back problems.
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GERAL
Ergonomic design

True

Max. weight

150 kg

Height of main product
(in mm)

1340 mm

Width of main product
(in mm)

740 mm

Depth of main product
(in mm)

660 mm

Total weight

20500 g

Gas lift?

True

Gas lift brand

Lant

Gas lift class

Class 4

GAS LIFT

WHEELS
Number of wheels

5

MATERIALS
Seat

Elastic fabric, PU leather

Armrests padding

Plastic

Backrest padding

Elastic fabric, PU leather

Cushion padding

7009 cold brew molded

Metal

Wheel type

foam 35 density
Black nylon

Yes, one directional
(up/down)
Tilting seat with locking
mechanism
155 - 195 cm

Adjustable seat height

Yes, 54.5 / 47

Adjustable back rest
angle

Yes, 90 / 180

Seat depth

50 cm

Seat width

46 cm

Backrest height

83 cm

Frame

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests
Adjustable sitting angle
Min/max height user

CHARACTERISTICS

CONTROL
Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

CORES
GXT 707 Resto Gaming Chair black
23287

GXT 707B Resto Gaming Chair blue
22526

GXT 707G Resto Gaming Chair grey
22525

GXT 707R Resto Gaming Chair red
22692

Data de publicação: : 04-07-2020
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23287
URL: www.trust.com/23287
Código EAN: 8713439232875
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23287/materials

GXT 707 Resto Gaming Chair - black

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BACK 1

PRODUCT EXTRA 1

LIFESTYLE VISUAL 1

Data de publicação: : 04-07-2020
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23287
URL: www.trust.com/23287
Código EAN: 8713439232875
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23287/materials

GXT 707 Resto Gaming Chair - black

Data de publicação: : 04-07-2020
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23287
URL: www.trust.com/23287
Código EAN: 8713439232875
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23287/materials

