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Gamingtafel
#23360

Stevige en robuuste gamingtafel en voucher voor de game The Division 2 (standaardeditie)

Eigenschappen
• Gamingtafel met hoogwaardige PU-coating op het bovenblad
• Ergonomische, schuine voorrand voor comfortabele plaatsing

van polsen en onderarmen
• Blad van 116 cm breed met een subtiele textuur en genoeg

plaats voor 2 beeldschermen
• Stalen frame, hoogwaardig bureaublad van 18 mm en in hoogte

verstelbare poten
• Kabelsysteem waarin kabels kunnen worden gebundeld en uit

het zicht opgeborgen
• Optionele headset en bekerhouder inbegrepen

Wat zit er in de verpakking
• Tafelblad
• Frameonderdelen van bureau
• Bekerhouder
• Headsethouder
• 2 kabelgeleiders
• 2 sets met stickers
• Installatiematerialen
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker
• 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
Zet uw pc en randapparatuur in de spotlights met de Trust
GXT 711 Dominus-gamingtafel. Als u aan deze tafel zit, hebt u
een optimaal oppervlak met eigenschappen die alle gamers
zullen waarderen. Profiteer nu optimaal van uw gratis
voucher voor de digitale pc-game The Division® 2 van Ubisoft
die u bij deze gamingtafel krijgt!

Stabiele en robuuste gamingtafel voor optimaal
comfort en sterke gameprestaties
Zet uw pc en randapparatuur in de spotlights met de Trust
GXT 711 Dominus-gamingtafel. Als u aan deze tafel zit, hebt u
een optimaal oppervlak met eigenschappen die alle gamers
zullen waarderen.

Aan de top
De Dominus heeft een hoogwaardige PU-coating op het
bovenblad. Het oppervlak met subtiele textuur zorgt ervoor
dat uw muis optimaal functioneert. Elke kleine muisbeweging
wordt perfect omgezet in een cursorbeweging. Er passen met
gemak twee monitoren op de tafel van 115 cm, zodat u op het
ene scherm op volledige weergave kunt gamen en op het
andere strategieën kunt opzoeken of uw chats in de gaten
kunt houden.

Hard als staal
Het stalen frame met hoogwaardig MDF-bureaublad van 18
mm heeft in hoogte verstelbare poten voor een perfecte
ergonomische afstelling. De afgeronde rand zorgt ervoor dat
u uw polsen en onderarmen optimaal op het bureau kunt
plaatsen voor eindeloze comfort. Dat is nog niet alles. Het
bureau wordt met een optionele headset en bekerhouder
geleverd, zodat u altijd een schoon en georganiseerd bureau
hebt. Ga lekker zitten voor een lange gamesessie. U hebt alles
wat u nodig hebt.
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Optimaal gebruiksgemak
De gamingtafel is eenvoudig in elkaar te zetten, zodat u direct
kunt beginnen met gamen. Het stalen frame kan zelfs worden
aangepast met de twee inbegrepen stickers. Kies egaal rood
of junglecamouflage voor een unieke gaminginstallatie! Het
kabelsysteem zorgt ervoor dat uw bureau niet vol ligt met
kabels voor een strakke game-uitstraling.

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
Height of main product
(in mm)

750 mm Width of main product
(in mm)

1160 mm

Depth of main product
(in mm)

760 mm Total weight 19000 g

KLEURENVERSIES
GXT 711 Dominus Gaming Desk
+ The Division 2
23360

GXT 711 Dominus Gaming Desk
22523



GXT 711 Dominus Gaming Desk + The Division 2

Publicatie datum: 12-07-2019 Artikelnummer: 23360
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23360
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439233605
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23360/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PACKAGE VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT EXTRA 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

