
GXT 1175 Imperius XL Gaming Desk

Publicatie datum: 20-08-2021 Artikelnummer: 23802
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23802
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439238020
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23802/materials

Extra grote gamingtafel
#23802

Extra grote gamingtafel met muismat van tafelgrootte

Eigenschappen
• Extra grote gamingtafel (140 x 66 cm) voor de ultieme

bewegingsvrijheid
• Muismat van tafelgrootte voor nauwkeurige en soepele

bediening
• Oppervlaktextuur geoptimaliseerd voor alle muisgevoeligheden

en sensoren
• Kabelbeheersysteem voor het vastzetten en uit het zicht

bundelen van kabels
• Stalen frame, hoogwaardig bureaublad en verstelbare poten
• Optionele headset en bekerhouder inbegrepen

Wat zit er in de verpakking
• Tafel
• Muismat
• Bekerhouder
• Kabelgoot
• Installatiematerialen
• Gebruikershandleiding
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Jouw Imperius staat op
Zet je game-pc aan, log bij jouw favoriete game in en bouw je
reputatie op. De Trust Imperius is jouw solide fundament om
jouw online imperium op te bouwen. Een groot oppervlak van
140x66cm, een geïntegreerd kabelmanagementsysteem en
een muismat wat het gehele oppervlak bedekt; dit
game-bureau heeft de fundering alvast voor je gelegd.

XL-formaat
Om jouw imperium op te bouwen, heb je alleen wel
voldoende speelruimte nodig. Het Trust Imperius
game-bureau heeft een XL-formaat van 140x66cm voor
voldoende bewegingsvrijheid; zelfs als je twee monitors
gebruikt. En omdat het gehele oppervlak één grote muismat
is, maak je je ook geen zorgen dat je de controle verliest. Je
hebt genoeg grip op al jouw commando’s.

In hoogte verstelbaar
De Trust Imperius is stevig als een tank; gemaakt van een
solide, stalen frame. De voeten zijn in hoogte in te stellen, wat
deze tafel geschikt maakt voor iedereen met grootse dromen,
en heeft daar bovenop ook nog een bureaublad van hoge
kwaliteit. Een stabiele ondergrond is een stevige fundering
voor elke gamer die de overwinning zoekt.

Kabelmanagementsysteem
Een opgeruimd bureau staat voor een opgeruimd hoofd.
Houd je bureau vrij van rommelige kabels door gebruik te
maken van het geïntegreerde kabelmanagementsysteem, en
voorkom afleiding. Plaats jouw koptelefoon op de
headset-houder en neem een slok van je drankje uit de
bekerhouder terwijl jij over je nieuwe imperium uitkijkt.
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ALGEMEEN
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
750 mm

Width of main product
(in mm)

660 mm Depth of main product
(in mm)

1400 mm

Total weight 25000 g Weight of main unit 19000 g
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BOTTOM 1 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT EXTRA 2
PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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