GXT 708B Resto Gaming Chair - blue

#24435

Oyun koltuğu

Saatlerce süren konforlu bir oyun deneyimi için tasarlanmış, ergonomik, ayarlanabilir oyun koltuğu

Key features

• 360° dönebilir
• Yüksekliği ayarlanabilir kolçaklar
• Yükseklik ayarı için sınıf 4 gazlı kaldıraç
• 90˚-180˚ ayarlanabilir arkalık
• Kilitlenebilir, eğim verilebilir oturma kısmı
• Çıkartılabilir ve ayarlanabilir bel ve boyun minderi

What's in the box
• Koltuk

• Boyun minderi
• Bel minderi
• Kurulum aracı ve materyalleri
• Kullanım kılavuzu
• Oyun etiketi
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Oyununuz için Optimal Konfor
Mavi Resto oyun sandalyesi, saatler boyunca oyunda
kalmanıza imkan vermek için optimum rahatlık sağlayan iki
adet hareket edebilir ve ayarlanabilir yastık ile birlikte gelir.
Bel yastığı, sırtınıza ek destek verir ve rahatlık sağlar. Boyun
yastığı gerginliği alır ve kafalık olarak ek görev görür.

İstediğiniz Gibi Ayarlanır
Oyun sandalyesi 360 derece dönüdürülebilir ve sandalyenin
yüksekliğini 47 ila 54,5 cm yüksekliğine ayarlamanıza izin
veren sınıf 4 bir gazlı kaldıraç ile donatılmıştır. Premium gazlı
kaldıraç sabit ve güvenilirdir ve kuvvetli, metal taban çerçevesi
150 kg’a kadar olan ağırlıkları destekler. Sırt desteği 90-180
dereceye kadar ayarlanabilir. Bu da nefes kesici zaferinizin
ardından kısa bir dinlenme için sandalyeyi yatay pozisyona
getirebileceğiniz anlamına gelir!

Her Oyuncu için Kusursuz Uyum
Kolçakların boyutu, boyun ağrısını engelleyecek şekilde
ayarlanabilir. Ek olarak, kolunuzu tam da istediğiniz gibi
kolaybilir ve fare ve klavyenizi kontrol ederken kavrayışınızı
geliştirebilirsiniz.

Kilitleme Olanakları ile Eğilebilir Koltuk
Koltuk, daha da fazla konfor için eğilebilir ve kilitlenebilir.
Bacaklarınızdaki baskıyı azaltmak için sandalyeyi öne doğru
eğin ya da sırt problemlerinizi önlemek adına omurganızı
düzgün biçimde hizalamak için arkaya doğru yatırın.
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GENERAL
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

COLOUR VERSIONS
GXT 708B Resto Gaming Chair blue
24435

GXT 708R Resto Gaming Chair red
24217

GXT 708 Resto Gaming Chair black
24436

GXT 708W Resto Gaming Chair white
24434

Publication date: 01-05-2021
© 2021 Trust. All rights reserved.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Item number: 24435
URL: www.trust.com/24435
EAN Code: 8713439244359
High resolution images: www.trust.com/24435/materials

GXT 708B Resto Gaming Chair - blue

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BACK 1

LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

Publication date: 01-05-2021
© 2021 Trust. All rights reserved.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Item number: 24435
URL: www.trust.com/24435
EAN Code: 8713439244359
High resolution images: www.trust.com/24435/materials

