
SKILLER SGD10
SKILLER SGD10 to solidne biurko do gier z dużym blatem do sprytnego 
umieszczenia komputera, klawiatury, myszy i monitorów. Blat jest również 
całkowicie pokryty podkładką pod mysz. Przemyślane prowadzenie oka-
blowania umożliwia kanał kablowy biegnący za biurkiem, kanał na nogę 
biurka oraz dwa otwory w blacie. Praktyczny uchwyt na słuchawki można 
również zamontować z lewej lub prawej strony biurka.

Cechy
CAŁKOWICIE ZAKRYTY!  
SKILLER SGD10 jest wyposażony w zintegrowaną podkładkę pod mysz, 
która zakrywa cały blat biurka. Dzięki temu kolejna podkładka pod mysz 
nie jest już potrzebna. Podkładkę pod mysz monad przetrzeć ściereczką 
do czyszczenia.    

ERGONOMICZNIE ZAPROJEKTOWANY
Wymiary blatu SKILLER SGD10 to 160 cm długości i 80 cm szerokoś-
ci, dzięki czemu kilka monitorów można strategicznie umieścić obok 
komputera, klawiatury i myszy. Biurko ma również regulację wysokości: 
można je ustawić na trzech wysokościach za pomocą śrub na nogach.  

SPRYTNE ZARZĄDZANIE KABLAMI 
Z tyłu SKILLER SGD10 znajduje się kanał kablowy, który zapewnia 
efektywne zarządzanie okablowaniem. Kanał kablowy można również 
przymocować magnetycznie do lewej lub prawej nogi biurka. W blacie 
biurka znajdują się również otwory na kable.  

STABILNY CHWYT
Ponieważ SKILLER SGD10 ma solidną konstrukcję ramy stalowej, 
stabilność jest zawsze zapewniona. Jest to dodatkowo wspierane przez 
wyjątkowo duże nogi biurka. Stopki poziomujące można przykręcić w 
górę lub w dół w celu regulacji.

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁY
SKILLER SGD10 może wytrzymać łączne obciążenie 100 kg. Dlatego 
oprócz konfiguracji można na niej umieścić o wiele więcej.

Specyfikacja
Nazwa produktu SKILLER SGD10
Materiał blatu MDF
Materiał ramy nóg i biurka Stal
Powierzchnia odporna na zarysowania 

Blat - Wymiary (dł. x sz. x w.) 160 x 80 x 1,8 cm
Podkładka pod mysz - Wymiary  
(dł. x sz. x w.)

 
160 x 80 x 0,3 cm*

System do uporządkowania kabli -  
Wymiary (dł. x sz. x w.) 50 x 10 x 6 cm
Magnetyczny kanał kablowy - Wymiary  
(dł. x sz. x w.) 37 x 2,4 x 5 cm
Uchwyt na słuchawki 

Maks. waga użytkownika 100 kg
Wymagane złożenia 

Wymiary (dł. x sz. x w.) 160 x 80 x 71,1/75,1/79,1 cm
Waga 38,85 kg
Wersje kolorystyczne Czarny

Opakowanie zawiera
SKILLER SGD10, Instrukcję, Zestaw stopek poziomujących, 
Klucz imbusowy, Zestaw akcesoriów

Kod kreskowy
SKILLER SGD10 4044951032938

*Długość i szerokość mogą się różnić do +/- 1 cm
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