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Extra grote gamingtafel
#24483

Extra grote gamingtafel met muismat van tafelgrootte

Eigenschappen
• Extra grote gamingtafel (140 x 66 cm) voor de ultieme

bewegingsvrijheid
• Muismat van tafelgrootte voor nauwkeurige en soepele

bediening
• Oppervlaktextuur geoptimaliseerd voor alle muisgevoeligheden

en sensoren
• Kabelbeheersysteem voor het vastzetten en uit het zicht

bundelen van kabels
• Stalen frame, hoogwaardig bureaublad en verstelbare poten
• Optionele headset en bekerhouder inbegrepen

Wat zit er in de verpakking
• Tafel
• Muismat
• Bekerhouder
• Kabelgoot
• Installatiematerialen
• Gebruikershandleiding
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Ruimte om te gamen
Je gamingtafel is een belangrijk onderdeel van je setup en
verbetert zowel de ergonomie als de gameplay (en dat zorgt
hopelijk voor een overwinning). De Marckus XL gamingtafel
geeft je de ruimte. Dankzij het extra grote ontwerp (140 x 66
cm) is er genoeg plaats voor twee monitors en al je
randapparatuur. Geniet van extra veel comfort tijdens het
gamen. 

Stalen onderstel
Al die ruimte is op een stevig onderstel gebouwd; de Marckus
XL gamingtafel heeft een volledig stalen frame dat iedere
beweging aankan, dus je hoeft je niet in te houden wanneer je
aan zet bent of een overwinning viert. Bovendien kun je de
verstelbare poten instellen op de stand die voor jou geschikt
is.

Muismat van tafelgrootte
Je hebt geen extra muismat meer nodig: de Marckus heeft er
al een. De muismat van tafelgrootte maakt het mogelijk je
muis in alle vrijheid te bewegen. De geoptimaliseerde
oppervlaktestructuur is geschikt voor een nauwkeurige en
precieze bediening; alle bewegingen wordt perfect omgezet in
acties in de game.

Ruimte voor extra’s
Omdat er veel ruimte is om te gamen, wil je alles ook
georganiseerd houden. De accessoires van de Marckus
XL-gamingtafel kunnen je daarbij helpen. Met de optionele
headsetstandaard en bekerhouder kun je alles wat je nodig
hebt binnen handbereik op een speciale plek bewaren. Je
hoeft je ook geen zorgen te maken over kabels die in de
knoop raken; een kabelbeheersysteem houdt je kabels netjes
uit het zicht. 
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ALGEMEEN
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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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT BOTTOM 1
PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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