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Oyun Koltuğu
#23784

Saatler süren konforlu oyunlar için ekstra geniş koltuğa sahip, son derece ayarlanabilir oyun koltuğu

Key features
• Geniş, ekstra konforlu ve son derece ayarlanabilir oyun koltuğu
• Tam 360° döndürülebilir koltuk
• Yükseklik ayarı için yüksek kaliteli sınıf 4 gazlı kaldıraç
• Koltukta ve arkalıkta yüksek yoğunluklu kaplama ile ergonomik

tasarım
• Vegen PU deri, zarif dikişler, süet görünüm ve ince detaylara

sahip tarz
• Tamamen ayarlanabilir 4D Kolçaklar

What's in the box
• Profesyonel oyuncu sandalyesi
• Boyun minderi
• Bel minderi
• IKurulum aracı ve materyalleri
• Kullanım kılavuzu
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En Önemlisi Konfor
Oyuncular, saatlerce oyun oynamanın vücudu
zorlayabileceğini bilirler. Bu yüzden, en büyük maceralarınız
ve en zorlandığınız savaşlarınızda sizi destekleyen bir koltuğa
ihtiyacınız var. Trust GXT 712 Resto Pro Oyun Koltuğu,
ayarlanabilir sırt desteği ve çıkarılabilir bel ve boyun yastıkları,
4D kolçaklar ve 150kg’ya kadar ağırlık desteği ile birlikte sizi
kraliyet ailesinden biriymiş gibi karşılar.

Ergonomik ve Geniş
Hem koltuktaki hem de sırt desteğindeki yüksek yoğunluklu
kaplama Resto Pro Oyun Koltuğunun ergonomik tasarımını
tamamlarken, koltukla birlikte gelen bel ve boyun yastıkları
zorlanmayı önleyip nihai konforu sağlar. Geniş tasarımı
sayesinde her oyuncuya kolayca uyum sağlar.

Sizin Kadar Güçlü
Trust Resto Pro, son derece güçlü malzemeler kullandığı için
sağlam ve dayanıklı hissettiren yüksek kaliteli bir oyun
koltuğudur. Koltuğun kaidesi metalden yapılmış olup, bu onu
oldukça sağlam hale getirmektedir. Bununla birlikte, 65mm’lik
güçlü tekerlekler tüm yüzeylerde akıcı bir dönüşe sahiptir.
150kg’a kadar taşıyabilir ve hatta su sıçramasına dayanıklıdır.
Oyun oynarken en son düşüneceğiniz şey koltuğunuz olacak.

Altına Hücum
Kim bir koltuğun sıkıcı olmasını ister ki? Trust GXT 712 Resto
Pro, en asil oyuncular için tasarlanmıştır. Bu yüzden vegan PU
deriyi zarif, altın renkli dikişlerle ve süet detaylarla donattık.
Bu sayede koltuk, tüm oyun odalarında ihtişam kaynağı olacak
bir eşya haline geldi.
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GENERAL
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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