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Mesa gaming XL
#23802

Mesa gaming XL com tapete para rato ao tamanho do tampo

Características principais
• Mesa gaming XL (140x66 cm) para plena liberdade de jogo
• Tapete para rato ao tamanho do tampo para um controlo

preciso e suave
• Superfície com textura otimizada para todos os sensores e

sensibilidades do rato
• Sistema de gestão de cabos para fixar e orientar os cabos longe

da vista
• Estrutura em aço, com tampo em de alta qualidade e pés

reguláveis em altura
• Inclui suporte opcional para auscultadores e copo

O que está na caixa
• Secretária
• Tapete para rato
• Suporte para copo
• Calha para cabos
• Materiais de montagem
• Guia do utilizador
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Rise of the Imperius
Turn on you gaming PC, log into your favourite game and
make a name for yourself. The Trust Imperius will be your
solid foundation on which to build your online empire. A large
surface of 140x66cm, an integrated cable management
system and a full-surface mousepad; this gaming desk already
laid the groundwork for you.

Room to Play
In order to build your empire, you need plenty of room to
play. The Trust Imperius XL-sized gaming desk is 140x66cm
for more than enough freedom of movement; even if you use
two monitors. And because the entire surface of this table is
one big mousepad, don’t worry about losing control. You’ve
got a firm grip on all your commands.

Steel Empire
The Trust Imperius is built like a tank: with a solid, steel frame.
The height-adjustable feet make this table suitable for anyone
with big aspirations, and on top of that lays the high-quality
desk top. A stable surface is rock-solid foundation for any
gamer looking for victory.

Clean Desk Policy
A clean desk equals a clear mind. Keep your desk free from
clutter by using the integrated cable management system so
you won’t be distracted. Keep your headphones nearby by
placing them on the headphone holder and take a sip from
your beverage from the cup holder as you look over your
newly established empire.
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GERAL
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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