
SKILLER SGD10
A SKILLER SGD10 é uma mesa de jogos robusta com uma mesa grande 
para colocar de maneira inteligente PC, teclado, mouse e monitores. A 
mesa também é completamente coberta com um mousepad. Um geren-
ciamento de cabos bem pensado é possível graças a um canal de cabo 
que corre atrás da mesa, bem como um canal para uma perna de mesa e 
duas aberturas no tampo da mesa. Além disso, um prático suporte para 
fone de ouvido pode ser montado à esquerda ou à direita da mesa.

Características
ESTAMOS PROTEGENDO VOCÊ!  
O SKILLER SGD10 vem com um mousepad integrado que cobre toda  
a parte superior da mesa. Portanto, outro mpousepad não é mais  
necessário. O mousepad pode ser limpo com um pano para limpeza.    

PROJETADO ERGONOMICAMENTE
As dimensões do tampo da mesa do SKILLER SGD10 são 160 cm de 
comprimento e 80 cm de largura, para que vários monitores possam ser 
colocados estrategicamente ao lado do PC, teclado e mouse. A mesa 
também é ajustável em altura: pode ser ajustada em três alturas usando 
os parafusos nas pernas.  

GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE CABOS 
Há um canal de cabos na parte traseira do SKILLER SGD10 para geren-
ciamento de cabos eficaz. Um canal de cabo também pode ser fixado 
magneticamente na perna esquerda ou direita da mesa. Há também 
aberturas para cabos na parte superior da mesa.  

RETENÇÃO ESTÁVEL
Como o SKILLER SGD10 possui uma estrutura de aço robusta, a estabili-
dade é sempre fornecida. Isso é adicionalmente suportado pelas pernas 
de mesa especialmente grandes. Os pés de nivelamento podem ser 
aparafusados para cima ou para baixo para ajuste. 

EXTREMAMENTE RESISTENTE
O SKILLER SGD10 pode suportar uma carga total de 100 kg. Portanto, 
além da configuração, muito mais pode ser colocado nele.

Especificações
Nome do produto SKILLER SGD10
Material do tampo de mesa MDF
Material dos pés e da estrutura de mesa  Aço
Superfície antirrisco 

Tampo de mesa - Dimensões (C x L x A) 160 x 80 x 1,8 cm
Mouse pad - Dimensões (C x L x A) 160 x 80 x 0,3 cm*
Sistema de gerenciamento de cabos - 
Dimensões (C x L x A) 50 x 10 x 6 cm
Canal de cabo magnético - Dimensões 
(C x L x A) 37 x 2,4 x 5 cm
Suporte para headset 

Máx. Capacidade de peso 100 kg
Montagem necessária 

Dimensões (C x L x A) 160 x 80 x 71,1/75,1/79,1 cm
Peso 38,85 kg
Versões de cor Preto

Conteúdo da embalagem
SKILLER SGD10, Manual, Conjunto de pés niveladores,  
Chave hexagonal, Conjunto de acessórios 

Código de barras
SKILLER SGD10 4044951032938

*Comprimento e largura podem variar até +/- 1 cm
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