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Mesa gaming XL
#24483

Mesa gaming XL com tapete para rato ao tamanho do tampo

Características principais
• Mesa gaming XL (140x66 cm) para plena liberdade de jogo
• Tapete para rato ao tamanho do tampo para um controlo

preciso e suave
• Superfície com textura otimizada para todos os sensores e

sensibilidades do rato
• Sistema de gestão de cabos para fixar e orientar os cabos longe

da vista
• Estrutura em aço, com tampo em de alta qualidade e pés

reguláveis em altura
• Inclui suporte opcional para auscultadores e copo

O que está na caixa
• Secretária
• Tapete para rato
• Suporte para copo
• Calha para cabos
• Materiais de montagem
• Guia do utilizador
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Room for Gaming
An important part of your setup, your gaming desk improves
both ergonomics and gameplay (and wins, hopefully). Get all
the space you need with the Marckus XL Gaming Desk. With
its extra-large design (140x66cm), there’s plenty of room to fit
two monitors and all of your peripherals. Enjoy XL gaming
comfort. 

Steel Foundation
All that space is built on a solid foundation; the Marckus XL
Gaming Desk has a full steel frame that supports any gaming
movement, so there’s no need to hold back when you make
that move or celebrate a victory. Plus, you can set the
height-adjustable feet to get the gaming position that’s right
for you.

Full-Surface Mouse Pad
No need for an external mouse pad: the Marckus has got you
covered. A desk-sized mouse pad gives you complete freedom
in your mouse movement. The optimised surface texture
allows for accurate and meticulous operations; each
movement is translated perfectly to in-game actions.

And Room for Extras
With lots of space to game, you’ll also want to keep things
organised. Here, the Marckus XL Gaming Desk accessories
come in handy. With the optional headset stand and cup
holder, you’ll have the essentials within reach and stored in
their dedicated spot. Don’t worry about cable clutter either; a
cable management system keeps your cables neat and out of
sight. 



GXT 1174 Marckus XL Gaming Desk

Data de publicação: : 01-05-2021 Número do artigo: 24483
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24483
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439244830
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24483/materials

GERAL
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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