GXT 708R Resto Gaming Chair - red

#24217

Gamingstoel

Ergonomisch aanpasbare gamingstoel ontworpen voor uren comfortabele gamingsessies

Eigenschappen

• Volledig 360° draaibaar
• In hoogte verstelbare armleuningen
• Gasvering klasse 4 om hoogte te verstellen
• 90˚-180˚ aanpasbare ruggensteun
• Kantelbare zitting met vergrendelingsmogelijkheden.
• Inclusief verwijderbare en verstelbare lende- en neksteun

Wat zit er in de verpakking
• Stoel

• Nekkussen
• Lendekussen
• Installatiegereedschap en materialen
• Gebruikershandleiding
• Gaming-sticker
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GXT 708R Resto Gaming Chair - red
Optimaal comfort zorgt voor een beter
gameresultaat

Bij de rode Resto-gamingstoel horen twee verwijderbare en
verstelbare kussens voor optimaal comfort, zodat je urenlang
kunt gamen. Het lendenkussen geeft je rug extra steun en
ontspanning. Het nekkussen ontspant en doet tegelijkertijd
dienst als hoofdsteun.

Helemaal naar wens instelbaar
De gamingstoel is 360 graden draaibaar en voorzien van een
klasse 4 gasveer waardoor je de zithoogte kunt instellen
tussen 47 en 54,5 cm. Deze premium gasveer is duurzaam,
betrouwbaar en het sterke metalen basisframe ondersteunt
tot 150 kg gewicht. De rugleuning is instelbaar tussen 90 en
180 graden. Je kunt dus even gestrekt gaan na een
denderende overwinning!

Past elke gamer perfect
De armsteunen zijn in hoogte verstelbaar en kunnen zo
helpen om nekklachten te voorkomen. Ook kun je je arm
precies zo plaatsen dat je een betere grip hebt bij het
bedienen van de muis en het toetsenbord.

Kantelbare en vergrendelbare zitting
Voor nog meer comfort kan de zitting worden gekanteld en in
de gewenste positie worden vergrendeld. Kantel de zitting
naar voren om de druk op je benen te verlichten, of naar
achteren zodat je je wervelkolom goed recht houdt en
rugproblemen voorkomt.
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GXT 708R Resto Gaming Chair - red
ALGEMEEN
Ergonomic design

True

Max. weight

150 kg

Height of main product
(in mm)

1340 mm

Width of main product
(in mm)

740 mm

Depth of main product
(in mm)

660 mm

Total weight

20500 g

Gas lift?

True

Gas lift brand

Lant

Gas lift class

Class 4

GAS LIFT

WHEELS
Number of wheels

5

MATERIALS
Seat

Elastic fabric, PU leather

Armrests padding

Plastic

Backrest padding

Elastic fabric, PU leather

Cushion padding

7009 cold brew molded

Metal

Wheel type

foam 35 density
Black nylon

Seat depth

50 cm

Seat width

46 cm

Backrest height

83 cm

Adjustable seat height

Yes, 54.5 / 47

Adjustable back rest
angle

Yes, 90 / 180

Frame

CHARACTERISTICS

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

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

CONTROL
Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

KLEURENVERSIES
GXT 708R Resto Gaming Chair red
24217

GXT 708 Resto Gaming Chair black
24436

GXT 708B Resto Gaming Chair blue
24435

GXT 708W Resto Gaming Chair white
24434
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