
 

Commander Gaming Chair Black

Αρ. είδους:

640-87
EAN:
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Η καρέκλα παιχνιδιού Sandberg Commander σας επιτρέπει να πάρετε το
προβάδισμα στο παιχνίδι. Το κομψό αγωνιστικό κάθισμα είναι κατασκευασμένο
από γυαλιστερό δέρμα PU και μπορείτε να πάρετε ακόμη και μαξιλάρια για τον
αυχένα και την πλάτη σας. Η καρέκλα έχει πολλές επιλογές ρύθμισης τόσο στο
αγωνιστικό κάθισμα όσο και στα υποβραχιόνια ώστε να μπορείτε να τη ρυθμίσετε
ακριβώς όπως σας αρέσει· για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα από
τα παιχνίδια, να γείρετε την πλάτη του καθίσματος προς τα πίσω και να πάρετε
έναν σύντομο υπνάκο! Η καρέκλα είναι κατασκευασμένη σε μια στέρεη βάση και
μπορεί να περιστραφεί κατά 360 μοίρες. Το ύψος ρυθμίζεται εύκολα με αμορτισέρ
αερίου.
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 Sandberg Commander Gaming Chair Black

 Προδιαγραφές
Max load: 150 kg
Black and red superior PU leather
Iron frame
Height adjustable armrest with soft PU surface
80 mm class 4 gas lift
Recline and height adjustable
1 removable cushion for neck
1 removable cushion for back
5 legs / wheels
Seat dimensions : Width 50 cm, depth 53 cm
Back dimensions: Width 59 cm, height 84 cm
Total height: 132 cm
Sitting height: Adjustable 45 to 55 cm
Box dimensions: 83x66x34 cm
Net weight 19 kg / Gross weight 21 Kg

 Στοιχεία συσκευασίας

Assembling instructions: https://files.sandberg.world/support/manual/640-81_640-87_quick
guide-181124.pdf

 Αποσπάσματα τύπου

 Διαστάσεις

Προϊόν Πακέτο
Ύψος (cm) 132.00 32.00
Πλάτος (cm) 71.00 83.00
Βάθος (cm) 55.00 65.00
Βάρος (g) 17,300.00 20,000.00


Προϊόν:
www.sandberg.world/product/Commander-Gaming-Chair-Black
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