
 

Voodoo Gaming Chair Black/Whit

Nr. articol:
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Așezați-vă confortabili în Sandberg Voodoo Gaming Chair și fiți în control deplin
asupra jocului dvs.! Cu design unic inspirat din măștile tradiționale africane despre
care se spune că oferă putere, tărie și invincibilitate celui care le poartă. Beneficiați de
un confort optim la jocuri datorită unei game de opțiuni de reglaj pentru șezut, spătar
și brațe. Șezutul și spătarul sunt acoperite în piele PU lucioasă cu țesătură respirabilă
în mijloc pentru confort de top indiferent de câte ore jucați. Construit din materiale
solide, de calitate înaltă pentru durabilitate îndelungată.

Product Sheet 640-83 ro - v2.10





Mai multe informații:
www.sandberg.world

SANDBERG A/S · BREGNERØDVEJ 133D · 3460 BIRKERØD · DANEMARCA · CVR/VAT: DK14569596 · sandberg.world

                               1 / 2

https://sandberg.world
https://www.facebook.com/Sandberg.world/
https://twitter.com/sandberg_it
https://sandberg.world
https://sandberg.world


 Sandberg Voodoo Gaming Chair Black/Whit

 Specificații
Max load: 150 kg
Superior PU leather with breathable fabric
Height adjustable armrest with soft PU surface
Dimensions: 72 x 72.5 x 126.5-134.5 cm
Backrest: Height 88.5 cm / Width: 53.5 cm
Seat width (Including sides): 56 cm
Seat foam: Width 40cm / Depth 57cm / Thickness 12cm
PU leather with 0.3mm foam
Back with high density raw foam
Seat with high density molded foam
5 legs / wheels
4D armrests
Class 4 gas lift
Wood board frame
R350mm nylon base

 Informații privind ambalajul

Assembling instructions: https://files.sandberg.world/support/manual/640-82_640-83_quick
guide-181107.pdf

 Citate din presă

 Dimensiuni

Produs Ambalaj
Înălțime (cm) 130.00 65.00
Lățime (cm) 70.00 90.00
Adâncime (cm) 62.00 35.00
Masă (g) 19,980.00 21,950.00


Produs:
www.sandberg.world/product/Voodoo-Gaming-Chair-Black-Whit

Dealer:
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