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Gamingstoel
#23354

Ergonomisch verstelbare gamingstoel en voucher voor de game The Division 2 (standaardeditie)

Eigenschappen
• Volledig 360° draaibaar
• In hoogte verstelbare armleuningen
• Gasvering klasse 4 om hoogte te verstellen
• 90˚-180˚ aanpasbare ruggensteun
• Kantelbare zitting met vergrendelingsmogelijkheden.
• Inclusief verwijderbare en verstelbare lende- en neksteun

Wat zit er in de verpakking
• Stoel
• Nekkussen
• Lendekussen
• Installatiegereedschap en materialen
• Gebruikershandleiding
• Gaming-sticker
• Voucher voor de standaardeditie van de

game The Division 2 (aanbieding geldt tot:
19-03-2020 - alleen EMEA)
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The Division 2-gamingvoucher
Neem plaats op uw troon en game in luxe! De Trust
Resto-gamingstoel combineert ultiem comfort met een
opvallend gamingdesign. Deze volledig verstelbare,
ergonomische gamingstoel is de perfecte stoel om in te
genieten van de digitale pc-game The Division® 2 van Ubisoft,
waarvoor u een gratis voucher krijgt. Alle actieve
Division-agents kunnen nu het Capitol redden met
bijpassende gaminggear.

Optimaal comfort verbetert je game
De Resto gaming stoel komt met twee verwijderbare en
verstelbare kussens voor optimaal comfort, waardoor je
bovenop je game kan blijven voor uren. De lendekussen geeft
je rug extra steun en hulp. Het nekkussen bevat een
hoofdsteun en verlost de spanning.     

Aan je wensen aan te passen
De rugleuning is verstelbaar tot 90 graden, waardoor je de
rugleuning zelfs plat kan leggen voor een snelle pauze na je
overwinning! Daarbij kan de zitting gekanteld worden voor
meer comfort.   

Perfecte pasvorm voor elke gamer
De hoogte van de armleuningen is ook instelbaar en kan zelfs
helpen nekpijn te voorkomen. Daarnaast kun je je arm precies
zo neerleggen als je wilt en je grip verbeteren wanneer je je
muis en toetsenbord bestuurt.
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Kantelbare stoel met vergrendelingsmogelijkheden
Kantel de stoel eenvoudig naar voren om de druk op je benen
te verminderen of kantel hem naar achteren om je rug goed
uit te lijnen om rugklachten te voorkomen.

The Division 2
Tom Clancy’s The Division® 2 is ontwikkeld door Ubisoft
Massive en dezelfde teams die Tom Clancy’s The Division®
hebben uitgebracht. De game is een online, open world action
shooter RPG die zich afspeelt in een instortend en verdeeld
Washington, D.C. De speler kan zich door een groot aantal
prachtige, iconische en realistische omgevingen bewegen en
zichzelf verliezen in het realisme, rijke RPG-systemen en snelle
actie. Speel alleen of werk samen met een team van maximaal
vier spelers om een groot aantal activiteiten uit te voeren, van
de hoofdopdracht en PvP-potjes tot de Dark Zone, waarin
alles kan gebeuren.   Algemene Voorwaarden (Engels) van
toepassing.
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ALGEMEEN
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
Gas lift? True Gas lift brand Lant

Gas lift class Class 4

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
foam 35 density

Frame Metal Wheel type Black nylon

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes, one directional

(up/down)
Adjustable seat height Yes, 54.5 / 47

Adjustable sitting angle Yes, 155 / 100 Min/max height user 155 - 195 cm

CHARACTERISTICS
Seat depth 50 cm Seat width 46 cm

Backrest height 83 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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