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SKILLER SGD20
De SKILLER SGD20 mag aan geen enkele game-opstelling ontbreken. 
Het tafelblad is volledig bedekt met een muismat, zodat je je muis overal 
kunt gebruiken. Bovendien kunnen er meerdere monitoren naast de pc 
worden geplaatst. Het bureau kan in drie hoogtes worden versteld en de 
stalen frameconstructie kan tot 100 kg ondersteunen.

Eigenschappen
UITGEBREIDE BEWEGINGSVRIJHEID
De SKILLER SGD20 heeft een muismat die het gehele oppervlak van het 
tafelblad bedekt. Je hebt dus geen andere muismat meer nodig en je 
kunt je muis overal gebruiken. De muismat kan met een doekje worden 
schoongemaakt.    

SLIM ONTWORPEN
Het grote tafelblad van de SKILLER SGD20 is 180 cm lang en 85 cm 
breed, zodat er genoeg ruimte is voor meerdere monitoren naast de pc, 
het toetsenbord en de muis. Je kunt met de schroeven op de poten uit 
drie standen kiezen.  

SLIM KABELBEHEER
Aan de achterkant van de SKILLER SGD20 loopt een kabelgoot waar je 
je kabels doorheen kunt leiden. Ook zitten er twee kabelopeningen in het 
tafelblad, waardoor de kabels rechtstreeks naar de kabelgoot achter het 
bureau kunnen worden getrokken. In het midden van het bureau zit een 
extra kabelopening voor de kabels van de muis en het toetsenbord. Zo 
kunnen deze uit het zicht worden geleid.

STABIEL
De stalen frameconstructie zorgt voor extra stabiliteit. Dit wordt nog 
eens ondersteund door de stevige bureaupoten. De voetjes aan de 
onderkant van de poten zijn in hoogte verstelbaar.

STERK
De SKILLER SGD20 kan in totaal 100 kg dragen. Je kunt dus heel veel op 
dit bureau kwijt. 

Specificaties
Productnaam SKILLER SGD20
Tafelblad materiaal MDF
Poot en bureauframe materiaal  Staal
Krasbestendig oppervlak 

Tafelblad  - Afmetingen (L x B x H) 180 x 85 x 1,8 cm
Muismat - Afmetingen (L x B x H) 180 x 85 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) 180 x 85 x 71,1/75,1/79,1 cm
Gewicht 41,35 kg
Kleurvarianten Zwart

Inhoud verpakking
SKILLER SGD20, Handleiding, Set van verstelbare voeten,  
Inbussleutel, Accessoiresset

EAN-code
SKILLER SGD20 4044951032969

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