TÍNH NĂNG
 Ghế Gaming với thiết kế tối giản.
 Lớp bọc da tổng hợp có những

lỗ thoát khí
 Cấu trúc khung thép chắc chắn

 Tựa lưng có thể điều chỉnh với góc rộng,

từ 90 đến 160 độ

 Lớp bọc da tổng hợp có những lỗ thoát khí
 Cấu trúc khung thép chắc chắn

NHỮNG TÍNH NĂNG
NỔI BẬT
Cấu trúc khung
thép không gỉ

Logo được thêu
chất lượng cao
Gối đầu và
gối lưng
Tay ghế 3D linh hoạt

Chân sao bằng thép, thiết kế cỡ lớn

Piston khí nén cấp 4 ổn định

Bánh xe 60 mm

CÁC PHIÊN BẢN MÀU

Ghế gaming ELBRUS 2 là sự kết hợp hoàn hảo các dải màu sắc trên chất liệu lớp bọc da tổng hợp thoáng khí.
Sản phẩm có sẵn các phiên bản màu: Black/Blue, Black/Green, Black/Grey và Black/Red.

TAY GHẾ 3 CHIỀU LINH HOẠT
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH
Có thể điều chỉnh cho mọi
độ dài cánh tay

Dễ dàng thay đổi
góc tựa tay

Điều chỉnh linh hoạt
chiều cao tay ghế

CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH
Cần điều
chỉnh
Với cần điều chỉnh tựa
lưng, lưng ghế có thể
được điều chỉnh và cố
định ở 1 góc từ 90 đến
160 độ, mang tới sự thoải
mái và thư giãn sau
những hiệp đấu game
căng thẳng.

Chức năng nghiêng thông thường
Chức năng ngả thông thường của ELBRUS 2 giúp người dùng thoải mái hơn với chuyển động bập bênh từ 3 đên 18
độ. Nó có thể được sử dụng trong những lúc chơi game căng thẳng, khi mà bạn chỉ muốn ngả người một chút để
cảm thấy thư giãn hơn. Chức năng này có thể được khóa lại hoặc điều chỉnh cường độ khi bạn cần.

LỚP BỌC BỀN BỈ VÀ KHẢ NĂNG THOÁT KHÍ

ELBRUS 2 được trang bị lớp bọc bằng da tổng hợp thoáng khí, chắc chắn, dễ lau chùi và giữ nếp tốt ngay cả đối với
người dùng năng động. Những đường may chắc chắn, không chỉ cung cấp các điểm nhấn màu sắc, mà còn góp
phần vào độ bền của lớp bọc. Lớp bọc vải của gối đầu và gối lưng có thể được giặt ở 30 ° C

KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GÓC NGẢ
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG TIN CƠ BẢN:






Loại đệm mút
Mật độ mút
Khung thép không gỉ
Chất liệu vỏ bọc ghế
Các phiên bản màu

 Tay ghế có thể điều chỉnh
 Kích cỡ đệm tay ghế
(Dài x Rộng)
 Cơ chế
 Khóa độ ngả
 Khóa góc ngả
 Piston khí nén
 Kiểu lưng ghế
 Góc lưng ghế có thể điều chỉnh
 Gối đầu & gối lưng
 Chất liệu vỏ bọc
gối đầu và gối lưng
 Loại chân đế
 Kích cỡ bánh xe
 Yêu cầu lắp ráp

CHỨNG NHẬN AN TOÀN:
Khung mút tạo hình mật độ cao
50 kg/m³
Thép
PU/PVC
Black/Blue, Black/Grey,
Black/Green, Black/Red
3D
25 x 8.6 cm
Độ ngả thông thường


3° – 18°
Class-4
Lưng ghế cao
90° – 160°


 Ghế (Tổng quan)
 Piston khí nén

DIN EN 1335-1: 2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2918

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG :
Kích thước chỗ ngồi (W x D)
Độ cao chỗ ngồi cao nhất
Độ cao chỗ ngồi thấp nhất
Độ cao tựa tay cao nhất
Độ cao tựa tay thấp nhất
Độ cao lưng ghế
Độ rộng vai lưng ghế
Kích cỡ gói sản phẩm
(Dài x Rộng x Cao)
 Chiều cao tối đa của người dùng
được khuyến nghị
 Trọng lượng
 Chịu được sức nặng tối đa









38.5 x 48.5 cm
59 cm
49 cm
34 cm
26.5 cm
84.5 cm
52 cm
86 x 70 x 38 cm
190 cm
21.74 kg
120 kg

Vải
Chân ghế xoay bằng thép
60 mm


GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM
 ELBRUS 2
 Gối đầu & gối lưng
 hướng dẫn sử dụng
 Bộ phụ kiện

www.sharkoon.com

