KHÔNG GIAN HOÀN HẢO CHO GEAR CỦA BẠN

SKILLER SGD1 là chiếc bàn gaming có thiết kế mạnh mẽ. Điều khiến nó trở nên khác biệt, không chỉ nằm ở kiểu dáng thiết kế
hiện đại, mà còn ở những chức năng đặc biệt dành cho gamer. Mặt bàn đủ rộng cho mọi thiết bị thiết yếu, các góc cạnh được
làm vát theo thiết kế công thái học, đảm bảo cho việc làm việc lẫn chơi game thoải mái trong thời gian dài. Nhờ có hệ thống
mắc dẫn dây cáp, sẽ đảm bảo sự gọn gàng cho tất cả các thiết bị ngoại vi.

TÙY CHỈNH THEO NHU CẦU CỦA BẠN

70 CM

140 CM

78 CM

HỆ THỐNG MẮC DẪN DÂY CÁP
Hệ thống mắc dẫn dây cáp có thể cố
định được dây theo hai hướng nếu
cần thiết.

CHẮC CHẮN VÀ CÓ THỂ
ĐIỀU CHỈNH
Để có một vị trí cân bằng ngay cả
trên những bề mặt mấp mô, chân
bàn cho phép bạn có thể điều chỉnh
độ cao sao cho phù hợp.

HIỆN ĐẠI VÀ PHONG CÁCH

MẶT BÀN THIẾT KẾ THÔNG MINH

PHONG CÁCH SKILLER

Mặt bàn với các góc cạnh được làm vát, tạo những điểm nghỉ cho
cổ tay và cánh tay. Nhờ đó mà bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong
thời gian làm việc hoặc chơi game dài. Để chiếc bàn trở nên gọn
gàng hơn, toàn bộ dây cáp có thể đi thuận tiện qua phần hốc phía
sau và dẫn đến hệ thống mắc dẫn dây cáp.

Với một thiết kế thể thao, SKILLER SGD1 muốn nhắm đến những
đối tượng game thủ ưa thể hiện phong cách. Với chân đế màu đen
pha xanh dương, đã tạo nên một sự kết hợp màu sắc hoàn hảo và
đồng bộ hóa với những thiết bị ngoại vi khác trong serie SKILLER.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông tin cơ bản:
 Màu sắc:
 Chất liệu mặt bàn:
 Chất liệu chân đế:
 Tải trọng tối đa
(phân bố đồng đều):
 Yêu cầu lắp ráp:
 Kích thước (L x W x H):
 Trọng lượng:

Đen/Xanh dương
Gỗ
Thép
50 kg


140 x 70 x 78 cm
28 kg

Gói sản phẩm bao gồm:
 SKILLER SGD1
 Bộ chân bàn có thể điều chỉnh
 Bộ ốc vít lắp đặt
 Cờ lê ống
 Hướng dẫn sử dụng

