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Gamingtafel
#24503

Stabiele en robuuste gamingtafel voor optimaal comfort en sterke gameprestaties

Eigenschappen
• Gamingtafel met hoogwaardige PU-coating op het bovenblad
• Ergonomische, schuine voorrand voor comfortabele plaatsing

van polsen en onderarmen
• Blad van 112 cm breed met een subtiele textuur en genoeg

plaats voor 2 beeldschermen
• Stalen frame, hoogwaardig bureaublad van 18 mm en in hoogte

verstelbare poten
• Kabelsysteem waarin kabels kunnen worden gebundeld en uit

het zicht opgeborgen
• Optionele headset en bekerhouder inbegrepen

Wat zit er in de verpakking
• Tafelblad
• Frameonderdelen van bureau
• Bekerhouder
• Headsethouder
• 2 kabelgeleiders
• Installatiematerialen
• Gebruikershandleiding
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Uiterlijk zegt niet alles
Het Dominus gaming-bureau is eenvoudig en toch opvallend
met zijn hoogwaardige textuur met een PU-coating en een
groot oppervlak -112 x 72 cm- waar met gemak twee
monitoren op passen.

Kracht en comfort
Een ergonomisch gevormde voorkant zorgt voor uren
comfortabel gamen, en het stalen frame en 18 mm dikke
bureaublad van mdf zorgen voor een sterke, stabiele basis.

Snel en schoon
Dankzij de eenvoudige en gemakkelijke montage ben je in een
mum van tijd klaar om te gamen. Een kabelsysteem bundelt
en verbergt je kabels en zorgt voor een strakke setup, die
wordt afgemaakt met een bekerhouder en een
headsethouder.
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ALGEMEEN
Max. weight 65 kg Height of main product

(in mm)
750 mm

Width of main product
(in mm)

1200 mm Depth of main product
(in mm)

720 mm

Total weight 19000 g
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