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XL Oyuncu Masası
#23802

XL oyuncu masası ve tüm masa üstünü kaplayan fare altlığı

Key features
• Oyun özgürlüğünde zirve noktası için XL oyuncu masası

(140x66cm)
• İsabetli ve pürüzsüz kontrol için masa üstünü kaplayan fare

altlığı
• Yüzey dokusu tüm fare hassasiyetleri ve sensörleri için optimize

edilmiştir
• Kablolarınızı düzenlemek ve görünmeyecek şekilde

yönlendirmek için kablo yönetim sistemi
• Çelik kasa, yüksek kalite masa üstü ve boyu ayarlanabilir ayak
• Opsiyonel kulaklık ve bardak tutacağı dahildir

What's in the box
• Masa
• Fare altlığı
• Bardak tutacağı
• Kablo tepsisi
• Montaj malzemeleri
• Kullanım kılavuzu
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Imperius’un Yükselişi
Oyun PC’nizi açın, favori oyununuza giriş yapın ve ünlenin.
Trust Imperius, online imparatorluğunuzu üzerine kuracağınız
sağlam temeliniz olacaktır. 140X66 cm geniş yüzey, entegre
kablo yönetim sistemi ve tam yüzeyli fare altlığına sahip bu
oyun masası sizin için gerekli zemini zaten hazırlamıştır.

Oyun Oynayacak Alan
İmparatorluğunuzu inşa etmek için oyun oynayacak geniş bir
alana ihtiyacınız vardır. Trust Imperius XL boyutlu oyun
masası, iki monitör kullandığınız durumlarda bile gerekenden
fazla hareket özgürlüğü sağlamak için 140x66 cm ölçülere
sahiptir. Bu masanın tüm yüzeyi büyük bir fare altlığı olduğu
için kontrolü kaybetmekten endişe etmenize gerek yoktur.
Tüm komutlarınız üzerinde sıkı bir hakimiyete sahipsinizdir.

Çelik İmparatorluğu
Trust Imperius bir tank gibi inşa edilmiştir: sağlam çelik bir
çerçeveye sahiptir. Yüksekliği ayarlanabilir ayak bu masayı
büyük tutkuları olan herkes için uygun hale getirir ve bu
ayakların üzerinde yüksek kaliteli masa üstü panel yer
almaktadır. Dengeli yüzey, her oyuncunun zafer için aradığı
kaya gibi sağlam zemindir.

Temiz Masa Politikası
Temiz masa, berrak bir zihin demektir. Dikkatinizin
dağılmaması için entegre kablo yönetim sistemini kullanarak
masanızı dağınıklıktan uzak tutun. Kulaklıklarınızı kulaklık
tutucusuna yerleştirerek yakınınızda tutun ve yeni kurulan
imparatorluğunuza bakarken bardak altlığında duran
içeceğinizden bir yudum alın.
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GENERAL
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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