CARACTERÍSTICAS







Cadeira gamer elegante em design desportivo
Confortável, braços acolchoados
Sistema de controle de inclinação (3 ° a 18 °)
Base robusta de cinco estrelas em aço
Elevador de gás classe 3
Rodas de 50 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Logotipos bordados de alta qualidade

Apoio para os
braçoa acolchoados

Pistão de elevação de
gás estável class-3

Rodas de 50 mm

Base da
cadeira
ergonômica

Espuma extra-confortável

Base cinco estrelhas
resistente de aço

FUNÇÕES DE CONFORTO

Relaxamento máximo
A função de controle de inclinação da SKILLER SGS1,
graças à atmosfera de cadeira com ângulos de inclinação de 3° a 18°.
Permite que mesmo em situações de jogo agitadas
você ainda assim se sentirá confortável e livre de
qualquer stress.

Ajuste da altura da cadeira
Ajuste a altura da cadeira SGS1 com uma alça simples localizada abaixo do assento no nível de ajuste. O pistão de elevação
de gás 3-class suporta uma altura ideal de até 185 cm.

FABRICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE

As tampas de couro sintético não são apenas costuradas cuidadosamente e exibem logotipos costurados
de alta qualidade, mas também são extremamente duráveis. A limpeza é fácil com agentes de limpeza
padrão e pouco esforço. A base de cinco estrelas da cadeira gamer SKILLER SGS1 é feita de aço
resistente, garantindo uma estabilidade ideal e uma capacidade de peso até 100 kg.

DIMENSÕES
54 cm

8.5 cm

79 cm

33 cm

56 cm
50 cm

117 - 126.5 cm

28 cm

30.5 cm

56 cm

48 - 57.5 cm

ESPECIFICAÇÕES
GERAL:

CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA:
Polyurethane Foam
Assento: 28 kg/m³
Encosto: 24 kg/m³
Madeira
PU PVC
Preto, Preto/Azul,
Preto/Vermelho, Preto/Verde,
Preto/Cinza

 Tipo de Espumae
 Densidade da espuma
 Construção da armação
 Material do assento
 Versões de cor

 Braços acolchoados
 Tamanho da almofada do
descanço para os braços (L x A)
 Mecanismo
 Trava da inclinação
 Ângulo de Inclinação Ajustável
 Pistão de elevação a gás
 Estilo da parte traseira do assento
 Tipo de base
 Tamanho da roda
 Montagem necessária


33 x 8.5 cm
Inclinação convencional


3° - 18°
Class-3
Costas altak
Base cinco estrelas em aço
50 mm

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

 Cadeira (Geral)
 Pistão de elevação a gás

DIMENSÕES E PESOS:
Tamanho do assento (L x A)
Altura máxima do assento
Altura mínima do assento
Altura máxima do braço
Altura mínima do braço
Altura do encosto
Largura do ombro do encosto
Tamanho da embalagem (C x L x A)
Altura máxima
recomendada do usuário
 Peso
 Capacidade de peso máxima










55 x 50 cm
57.5 cm
48 cm
30 cm
30 cm
79 cm
54 cm
79.5 x 32 x 65 cm
185 cm
15 kg
100 kg



CAIXA DE REMESSA






Unidade de embalagem: 1
Dimensões: 79.5 x 32 x 65 cm
Peso: 16.7 kg
Tarifa de alfândega n.º: 94013000
País de origem: China

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
 SKILLER SGS1
 Manual
 Jogo de acessórios

DIN 4550

SKILLER SGS1 BLACK

SKILLER SGS1 BLACK/BLUE

SKILLER SGS1 BLACK/RED

SKILLER SGS1 BLACK/GREEN

SKILLER SGS1 BLACK/GREY

