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Gamingstoel
#23784

Hoogwaardige, nauwkeurig af te stellen gamingstoel met extra brede zitting voor uren comfortabel gamen

Eigenschappen
• Ruime, extra comfortabele en nauwkeurig af te stellen

gamingstoel
• 360° draaibare zitting
• Hoogwaardige gasvering van klasse 4 om de hoogte te verstellen
• Ergonomisch ontwerp; zitting en rugleuning zijn voorzien van

schuim met een hoge dichtheid
• Stijlvolle uitstraling dankzij het kunstleer (PU), de elegante

stiksels en details die er als suède uitzien en aanvoelen
• 4D-armsteunen die nauwkeurig kunnen worden afgesteld

Wat zit er in de verpakking
• Gamingstoel voor pro's
• Nekkussen
• Lendekussen
• Installatiegereedschap en -materialen
• Gebruikershandleiding
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Comfortabel als een koning
Gamers weten hoe zwaar het kan zijn om urenlang te gamen.
Daarom is het zo belangrijk om een stoel te hebben die je
ondersteunt tijdens je grootste avonturen en zwaarste
veldslagen. De Trust GXT 712 Resto Pro Gamingstoel, met
verstelbare rugleuning, verwijderbare lende- en nekkussens,
4D-armsteunen en een maximale draagkracht van 150kg,
behandelt je als een koning(in).

Ergonomisch en ruim
De dikke kussens in zowel de zitting als de rugleuning
complementeren het ergonomische design van de Resto Pro
Gamingstoel, terwijl de meegeleverde lende- en nekkussens
voor de beste comfort zorgen. Dankzij het ruimtelijke design
is deze stoel voor elke gamer geschikt.

Zo sterk als jij bent
De Trust Resto Pro is een premium gamingstoel dat, dankzij
het gebruik van sterke materialen, solide en stevig aanvoelt.
De basis van deze stoel bestaat uit metaal, wat het heel
robuust maakt, terwijl de 65mm grote wielen vloeiend rollen
op elk oppervlak. Het laatste waar jij je tijdens het gamen
zorgen om moet maken, is je stoel.

Ga voor goud
Wie zit er nou op een saaie stoel te wachten? De Trust GXT
712 Resto Pro is gemaakt voor gaming-koningen en
-koninginnen. Daarom hebben we het veganistische kunstleer
voorzien van elegante, goudgekleurde stiksels en details
toegevoegd die aanvoelen en er uitzien als suède. Dit is een
pronkstuk in elke gamekamer.
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ALGEMEEN
Ergonomic design False Max. weight 150 kg

Height of main product
(in mm)

13600 mm Width of main product
(in mm)

750 mm

Depth of main product
(in mm)

690 mm Total weight 24000 g

Weight of main unit 24000 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift size 60 mm

Gas lift class Class 4

LIGHTING
Lights True

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Armrests padding Plastic

Backrest padding High density foam Cushion padding High density foam

Frame Metal Wheel base Metal

Wheel type Black nylon

CONTROL
Remote control Wireless Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

CHARACTERISTICS
Seat depth 51 cm Seat width 59 cm

Backrest height 85 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes Adjustable sitting angle 90 - 115°

Adjustable back rest
angle

90 - 180° Min/max height user 150 - 200 cm
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4

PRODUCT FRONT 1
PRODUCT BACK 1

PRODUCT SIDE 1
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