
SKILLER SGD10
De SKILLER SGD10 is een robuuste gamedesk met een groot tafelblad 
voor een pc, een toetsenbord, een muis en meerdere monitoren. Het 
tafelblad is volledig bedekt met een muismat. Berg je kabels op met de 
kabelgoot die achter het bureau loopt, een goot voor een bureaupoot en 
twee openingen in het tafelblad. Ook kan er een praktische headsethou-
der aan de linker- of rechterkant van het bureau worden geplaatst.

Eigenschappen
GEEN MUISMAT MEER NODIG!  
De SKILLER SGD10 wordt geleverd met een geïntegreerde muismat die 
de hele bovenkant van het bureau bedekt. Je hebt dus geen andere 
muismat meer nodig. De muismat kan met een doekje worden schoon-
gemaakt.    

ERGONOMISCH ONTWERP
Het tafelblad van de SKILLER SGD10 is 160 cm lang en 80 cm breed,  
zodat er meerdere monitoren strategisch naast de pc, het toetsenbord 
en de muis kunnen worden geplaatst. Het bureau is ook in hoogte ver-
stelbaar. Je kunt met de schroeven op de poten uit drie standen kiezen.  

SLIM KABELBEHEER 
Aan de achterkant van de SKILLER SGD10 loopt een kabelgoot waar je 
je kabels doorheen kunt leiden. Een andere kabelgoot kan magnetisch 
worden bevestigd op de linker- of de rechterpoot. Er zitten ook openin-
gen voor kabels in de bovenkant van het bureau.   

STEVIG EN STABIEL
De SKILLER SGD10 heeft een stevige stalen frameconstructie en is dus 
zeer stabiel.  Ook de grote bureaupoten zorgen voor extra stabiliteit. De 
verstelbare voetjes kunnen omhoog of omlaag worden gedraaid.  

ZEER ROBUUST
De SKILLER SGD10 kan in totaal 100 kg dragen. Je kunt er dus heel veel 
op kwijt. 

Specificaties
Productnaam SKILLER SGD10
Tafelblad materiaal MDF
Poot en bureauframe materiaal  Staal
Krasbestendig oppervlak 

Tafelblad  - Afmetingen (L x B x H) 160 x 80 x 1,8 cm
Muismat - Afmetingen (L x B x H) 160 x 80 x 0,3 cm*
Kabelmanagementsysteem - Afmetingen 
(L x B x H) 50 x 10 x 6 cm
Magnetische kabelgoot - Afmetingen  
(L x B x H) 37 x 2,4 x 5 cm
Headsethouder 

Max. belasting 100 kg
Montage benodigd 

Afmetingen (L x B x H) 160 x 80 x 71,1/75,1/79,1 cm
Gewicht 38,85 kg
Kleurvarianten Zwart

Inhoud verpakking
SKILLER SGD10, Handleiding, Set van verstelbare voeten,  
Inbussleutel, Accessoiresset

EAN-code
SKILLER SGD10 4044951032938

*Lengte en breedte kunnen verschillen tot +/- 1 cm
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