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SKILLER SGD20
O SKILLER SGD20 fornece a base para cada configuração de jogo que 
vale a pena ver: Sua mesa particularmente grande é completamente 
coberta com um mousepad para dar ao mouse ampla liberdade de mo-
vimento. Além disso, vários monitores podem ser colocados ao lado do 
PC. A mesa pode ser ajustada em três alturas, enquanto a construção em 
estrutura de aço permite uma carga de até 100 kg.

Características
AMPLA LIBERDADE DE MOVIMENTO
O SKILLER SGD20 possui um mousepad que cobre toda a superfície da 
mesa. Portanto, nenhum outro mousepad é necessário e há a maior 
liberdade de movimento possível com o mouse. O tapete do mouse pode 
ser simplesmente limpo com um pano.    

INTELIGENTEMENTE PROJETADO
A mesa muito grande do SKILLER SGD20, medindo 180 cm de compri-
mento e 85 cm de largura, oferece muito espaço para posicionar vários 
monitores próximos ao PC, teclado e mouse. A mesa pode ser ajustada 
em três alturas usando os parafusos nas pernas.  

GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE CABOS
Ao longo da parte traseira do SKILLER SGD20, há um canal de cabo para 
gerenciamento de cabos eficaz. Há também duas aberturas para cabos 
no tampo da mesa, através das quais os cabos podem ser encamin-
hados diretamente sob a mesa para o canal de cabos atrás da mesa. 
No meio da mesa, há uma abertura de cabo adicional para os cabos do 
mouse e do teclado. Estes podem, assim, ser encaminhados para fora 
da vista. 

FIRME
A construção estável da estrutura de aço permite uma fixação firme 
em todos os momentos. Isso é suportado pelas pernas sólidas da mesa. 
Para ajustar qualquer irregularidade, os pés de nivelamento na parte 
inferior das pernas podem ser ajustados. 

FORTE
No geral, o SKILLER SGD20 pode suportar uma carga de até 100 kg. 
Portanto, além de uma configuração completa, muito mais pode ser 
colocado na mesa. 

Especificações
Nome do produto SKILLER SGD20
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) 180 x 85 x 1,8 cm
Mouse pad - Dimensões (C x L x A) 180 x 85 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) 180 x 85 x 71,1/75,1/79,1 cm
Peso 41,35 kg
Versões de cor Preto

Conteúdo da embalagem
SKILLER SGD20, Manual, Conjunto de pés niveladores,  
Chave hexagonal, Conjunto de acessórios

Código de barras
SKILLER SGD20 4044951032969

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



02


