GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair

#23845

Cadeira gaming com iluminação LED RGB

Cadeira gaming com iluminação LED RGB concebida para horas de conforto a jogar

Características principais

• Rebordos iluminados a LED RGB totalmente integrados
• Personalize a sua experiência de iluminação com uma
combinação total de mais de 350 cores e efeitos
• Telecomando sem fios para alterar a definição de cor e efeito e
regular a intensidade do brilho
• Bolsas adicionais para guardar telecomando e powerbank
• Altura regulável e rotação dos braços para dentro e para fora
• Encosto inclinável a 175° com possibilidade de bloqueio

O que está na caixa
• Cadeira

• Telecomando
• Almofada para pescoço
• Almofada lombar
• Powerbank
• Cabo de alimentação USB
• Ferramentas e materiais de instalação
• Guia do utilizador
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GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair
Take a seat and stay there
Soft padding, a moulded foam back, cushions for lower back
and neck – the RIZZA is designed for all-day comfort, meaning
you’re going to want to stay seated for a long, long time.

Be a chameleon
With more than 350 RGB modes – yes, you heard that right
–and 12 fixed colours, you’re sure to find a colour
combination that suits your mood or gaming setup.

Sitting is a science
Adjustable height, armrests, and cushions mean you can
fine-tune your chair for maximum comfort.

Built to last
The Rizza is one-size-fits-most, with a durable, strong frame is
ready for weights of up to 150kg and heights of up to 2m.
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GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair
You’re the boss
Use the included remote control to change colours. Found the
perfect style? Store the remote in the chair’s side pockets
– which also house the included powerbank for the RGB
lights.
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GXT 716 Rizza RGB LED Illuminated Gaming Chair
GERAL
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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