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XL Oyuncu Masası
#24483

XL oyuncu masası ve tüm masa üstünü kaplayan fare altlığı

Key features
• Oyun özgürlüğünde zirve noktası için XL oyuncu masası

(140x66cm)
• İsabetli ve pürüzsüz kontrol için masa üstünü kaplayan fare

altlığı
• Yüzey dokusu tüm fare hassasiyetleri ve sensörleri için optimize

edilmiştir
• Kablolarınızı düzenlemek ve görünmeyecek şekilde

yönlendirmek için kablo yönetim sistemi
• Çelik kasa, yüksek kalite masa üstü ve boyu ayarlanabilir ayak
• Opsiyonel kulaklık ve bardak tutacağı dahildir

What's in the box
• Masa
• Fare altlığı
• Bardak tutacağı
• Kablo tepsisi
• Montaj malzemeleri
• Kullanım kılavuzu
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Oyun Odası
Kurulumunuzun önemli bir parçası olan oyun masanız hem
ergonomiyi hem de oyunu geliştirir (ve umarız kazanır).
Marckus XL Oyun Masası ile ihtiyacınız olan tüm alana sahip
olun. Ekstra geniş tasarımıyla (140x66 cm), iki monitöre ve
tüm çevre birimlerinize sığacak bolca yer vardır. XL oyun
konforunun keyfini çıkarın. 

Çelik Temel
Tüm bu alan sağlam bir temel üzerine inşa edilmiştir; Marckus
XL Oyun Masası, her türlü oyun hareketini destekleyen tam
çelik bir çerçeveye sahiptir, bu nedenle o hareketi yaptığınızda
veya bir zaferi kutlarken geride durmanıza gerek kalmaz.
Ayrıca, size uygun oyun pozisyonunu elde etmek için
yüksekliği ayarlanabilir ayakları ayarlayabilirsiniz.

Tam Yüzeyli Fare Altlığı
Harici bir fare altlığına gerek yok: Marckus sizi ele geçirdi.
Masa boyutunda bir fare altlığı, fare hareketinizde size tam bir
özgürlük sağlar. Optimize edilmiş yüzey dokusu, doğru ve titiz
işlemlere izin verir; her hareket, oyun içi eylemlere mükemmel
bir şekilde dönüştürülür.

Ve Ekstra Oda
Oyun oynayacak geniş alanla, işleri düzenli tutmak
isteyeceksiniz. Burada, Marckus XL Oyun Masası aksesuarları
kullanışlıdır. Opsiyonel kulaklık standı ve bardaklık ile, temel
ihtiyaçlarınıza ulaşabileceğiniz ve özel yerinde saklanacaksınız.
Kablo karmaşası konusunda da endişelenmeyin; bir kablo
yönetim sistemi, kablolarınızı derli toplu ve gözden uzak tutar. 
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GENERAL
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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