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SKILLER SGD20
SKILLER SGD20 stanowi podstawę każdego zestawu gamingowego, który 
warto zobaczyć: jego szczególnie duży blat jest całkowicie pokryty pod-
kładką pod mysz, aby zapewnić myszy dużą swobodę ruchów. Ponadto 
obok komputera można umieścić kilka monitorów. Biurko da się regulo-
wać na trzech wysokościach, a stalowa konstrukcja ramy pozwala na 
obciążenie do 100 kg.

Cechy 
ROZLEGŁA SWOBODA W PORUSZANIU SIĘ
SKILLER SGD20 posiada podkładkę pod mysz, która pokrywa całą pow-
ierzchnię blatu. W związku z tym nie jest potrzebna żadna inna podkład-
ka pod mysz, a gryzoń ma zapewnioną największą możliwą swobodę 
ruchu. Podkładkę pod myszkę można po prostu wyczyścić ściereczką.    

SPRYTNIE ZAPROJEKTOWANY
Bardzo duży blat SKILLER SGD20, mierzący 180 cm długości i 85 cm 
szerokości, oferuje dużo miejsca na ustawienie kilku monitorów obok 
komputera, klawiatury i myszy. Biurko można regulować na trzech wyso-
kościach za pomocą śrub na nogach.  

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE KABLAMI
Z tyłu SKILLER SGD20 znajduje się kanał kablowy do efektywnego 
zarządzania okablowaniem. W blacie znajdują się również dwa otwory 
na kable, przez które można je poprowadzić bezpośrednio pod biurkiem 
do kanału kablowego za stołem. Na środku biurka znajduje się dodat-
kowy otwór na kable myszy i klawiatury. W ten sposób można je usunąć. 

NIEZŁOMNY
Stabilna konstrukcja ramy biurka zapewnia stałe trzymanie. Wspierają to 
solidne nogi stołu. Aby dostosować się do nierówności, można regulo-
wać stopki poziomujące na spodzie nóg. 

MOCNY
Ogólnie rzecz biorąc, SKILLER SGD20 może wytrzymać obciążenie do 
100 kg. Dlatego oprócz kompletnej konfiguracji, na biurku można umieś-
cić o wiele więcej. 

Specyfikacja
Nazwa produktu SKILLER SGD20
Materiał blatu MDF
Materiał ramy nóg i biurka Stal
Powierzchnia odporna na zarysowania 

Blat - Wymiary (dł. x sz. x w.) 180 x 85 x 1,8 cm
Podkładka pod mysz - Wymiary  
(dł. x sz. x w.)

180 x 85 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.) 180 x 85 x 71,1/75,1/79,1 cm
Waga 41,35 kg
Wersje kolorystyczne Black

Opakowanie zawiera
SKILLER SGD20, Instrukcję, Zestaw stopek poziomujących, 
Klucz imbusowy, Zestaw akcesoriów

Kod kreskowy
SKILLER SGD20 4044951032969

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