GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair

#23845

Gamingstoel met RGB LED-verlichting

Gamingstoel met RGB LED-verlichting ontworpen voor uren comfortabel gamen

Eigenschappen

• Volledig verlichte RGB LED-randen
• Pas de lichten volledig naar wens aan met de in totaal meer dan
350 kleuren en effecten
• Draadloze afstandbediening om de kleur- en effectinstelling en
helderheid aan te passen
• Extra vakken voor het opbergen van afstandsbediening en
powerbank
• Verstelbaar in hoogte en met naar binnen/buiten draaibare
armleuningen
• 175° kantelbare rugleuning met vergrendeling

Wat zit er in de verpakking
• Stoel

• Afstandsbediening
• Nekkussen
• Lendekussen
• Powerbank
• USB-voedingskabel
• Installatiegereedschap en -materialen
• Gebruikershandleiding
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GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair
Zitten en blijven zitten
Zachte vulling, een met schuim gevoerde rugleuning, kussens
voor je onderrug en nek. Je kunt het zo comfortabel niet
bedenken of de Rizza heeft het. Plof één keer neer en sta de
hele dag niet meer op.

Als een kameleon
Met meer dan 350 RGB-modi – ja, dat lees je goed – en 12
vaste kleuren is er altijd wel een kleurcombinatie die past bij
je stemming of je gaming setup.

Master of zitten
Aanpasbare hoogte, armsteunen en kussens: stel je stoel in
op maximaal gepersonaliseerd comfort.

Gebouwd voor iedereen
Bijna iedereen zit lekker op de Rizza. Met zijn sterke, stevige
frame is hij geschikt voor een gewicht tot 150 kilo en een
lengte tot twee meter.
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GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair
Jij bepaalt
Met de inbegrepen afstandsbediening pas je de kleuren aan.
Je favoriet gevonden? Berg de afstandsbediening dan weer op
in de vakken aan de zijkant van je stoel – waar je trouwens
ook de powerbank voor de RGB-verlichting vindt.
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GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair
ALGEMEEN
Number of wheels

5

GAS LIFT
Gas lift?

True

Gas lift class

Class 4

Lights

True

LED colours

Full RGB

LED colours adjustable

Over 350 different colour
options

LIGHTING

MATERIALS
Seat material

PU leather

Armrests padding

Plastic

Backrest padding

High density foam

Cushion padding

High density foam

Frame material

Metal

Wheel type

Black nylon

Wireless

Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Yes, two directional
(up/down) (rotate)
Tilting seat with locking
mechanism
155 - 195 cm

Adjustable seat height

Yes, 45 / 53 cm

Adjustable back rest
angle

Yes, 175

Backrest height

85 cm

Seat width

54 cm

Seat depth

51 cm

Total weight

18000 g

Weight of main unit

18000 g

Depth of main product
(in mm)

530 mm

Width of main product
(in mm)

680 mm

Height of main product
(in mm)

1340 mm

CONTROL
Remote control

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests
Adjustable sitting angle
Min/max height user

SIZE & WEIGHT

COMPATIBILITY
Max. weight

150 kg

FEATURES
Accessories

Wireless remote control
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