
SKILLER SGD10
SKILLER SGD10, PC, klavye, fare ve monitörleri yerleştirmek için büyük bir 
masa üstüne sahip sağlam bir oyun masasıdır. Masa üstü ayrıca tamamen 
bir fare matı ile kaplanmıştır. Masanın arkasından geçen kablo kanalı, 
masa ayağında ve masa üstündeki açıklıklar sayesinde iyi düşünülmüş bir 
kablo düzenleme sağlanır. Ayrıca masanın soluna veya sağına pratik bir 
kulaklık tutucu takılabilir.

Görünüm
MASA ÜSTÜ TAMAMEN BIZDE!  
SKILLER SGD10, masanın tamamını kaplayan entegre bir fare matı ile  
birlikte gelir. Bu nedenle başka bir fare matına artık ihtiyacınız yok. 
Ayrıca fare matı bir bezle silinip temizlenebilir.    

ERGONOMIK OLARAK TASARLANDI
SKILLER SGD10‘un masa tablasının 160 cm uzunluğunda ve 80 cm 
genişliğindeki boyutları sayesinde birkaç monitor, PC, klavye ve fare 
yerleştirilebilir. Ayrıca masa yüksekliği, ayaklardaki vidalar kullanılarak 
üç kademeli olarak ayarlanabilir.  

AKILLI KABLO DÜZENLEME
Etkin kablo düzenleme için SKILLER SGD10‘un arka tarafında bir kablo 
kanalı vardır. Ayrıca bir kablo kanalı da sol veya sağ masa ayağına  
manyetik olarak takılabilir. Masa üzerinde de kablolar için açıklıklar 
vardır.  

SAĞLAM DURUŞ
SKILLER SGD10, sağlam çelik çerçeve yapısı, masayı her zaman sağlam 
tutar. Ayrıca büyük masa ayakları, bu sağlamlığı artırır. Dengeleme  
ayakları ise yukarı veya aşağı yönlerde ayarlanabiir. 

ESON DERECE DIRENÇLI
SKILLER SGD10 toplam 100 kg‘lık bir yükü kaldırabilir. Bu nedenle,  
bir oyuncu kurulumuna ek olarak, üzerine çok daha fazla ekipman 
yerleştirilebilir. 

Özellikler
Ürün Adı SKILLER SGD10
Masa Ayağı Malzemesi MDF
Ayak ve Masa Çerçeve Malzemesi Çelik
Çizilmeye Dayanıklı Yüzey 

Masaüstü - Boyutlar (U x G x Y) 160 x 80 x 1,8 cm
Fare Matı - Boyutlar (U x G x Y) 160 x 80 x 0,3 cm*
Kablo Düzenleme Sistemi - Boyutlar  
U x G x Y) 50 x 10 x 6 cm
Manyetik Kablo Kanalı - Boyutlar  
(U x G x Y) 37 x 2,4 x 5 cm
Kulaklık Tutucu 

Maks. Ağırlık kapasitesi 100 kg
Kurulum Gereklidir 

Boyutlar (U x G x Y) 160 x 80 x 71,1/75,1/79,1 cm
Ağırlık 38,85 kg
Renk Seçenekleri Siyah

Paket İçeriği
SKILLER SGD10, El Kitabı, Dengeleme Ayakları Seti, Altıgen Anahtar,  
Aksesuar Seti

EAN Kodu
SKILLER SGD10 4044951032938

*Uzunluk ve genişlik +/- 1 cm‘ye kadar değişebilir
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