TÍNH NĂNG







Ghế gaming kiểu dáng đẹp đẽ, thiết kế thể thao
Tay ghế có đệm cho cảm giác thoải mái
Hệ thống điều chỉnh độ ngả (3° đến 18°)
Chân sao làm bằng thép không gỉ
Piston khí nén cấp 3
Bánh xe 50 mm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Logo được thêu chất lượng cao

Tay ghế
có đệm

Piston khí nén
cấp 3 vững chắc

Bánh xe 50 mm

Lưng ghế với
thiết kế
công thái học

Đệm mút gia
tăng sự thoải mái

Chân sao làm bằng thép không gỉ

CHỨC NĂNG TIỆN NGHI

Thư giãn tối đa
Chức năng điều chỉnh độ ngả tiện lợi của SKILLER SGS1
sẽ giúp bạn có được sự thoải mái ngay cả trong những
tình huống chơi game căng thẳng, nhờ vào khả năng
tựa như ghế bập bênh với góc ngả từ 3° đến 18°

Điều chỉnh chiều cao ghế
Điều chỉnh chiều cao cho SGS1 một cách đơn giản bằng cần gạt được
đặt bên dưới chỗ ngồi. Hiệu quả của piston khí nén cấp 3 hỗ trợ lý
tưởng cho kích thước cơ thể người dùng lên đến 185 cm.

GIA CÔNG CHẤT LƯỢNG CAO

Lớp bọc da tổng hợp, không chỉ được gia công một cách cẩn thận, hiển thị Logo với những đường khâu chất
lượng cao, mà nó còn vô cùng bền bỉ. Vệ sinh dễ dàng và nhẹ nhàng với những chất tẩy rửa thông dụng. Chân
sao của SKILLER SGS1 được làm bằng thép không gỉ, đảm bảo độ vững chắc tối ưu và chịu được sức nặng lên
đến 100kg.

KÍCH THƯỚC
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

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG TIN CƠ BẢN:

CHỨNG NHẬN AN TOÀN:

 Loại đệm mút
 Mật độ mút

Mút Polyruethane
Chỗ ngồi: 28 kg/m³
Lưng ghế: 24 kg/m³
Gỗ
PU / PVC
Đen, Đen/Xanh dương,
Đen/Đỏ, Đen/Xanh lá,
Đen/Xám

 Cấu trúc khung
 Chất liệu vỏ bọc ghế
 Các phiên bản màu












Tay ghế có đệm
Kích cỡ đệm tay ghế (Dài x Rộng)
Cơ chế
Khóa độ ngả
Góc ngả có thể điều chỉnh
Piston khí nén
Kiểu lưng ghế
Loại chân đế
Kích cỡ bánh xe
Yêu cầu lắp ráp


33 x 8.5 cm
Độ ngả thông thường

3° - 18°
Cấp 3
Lưng cao
Chân sao thép
50 mm

 Ghế (Tổng quan)
 Piston khí nén

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC:
Kích cỡ ghế ngồi (Rộng x Cao)
Độ cao chỗ ngồi lớn nhất
Độ cao chỗ ngồi nhỏ nhất
Độ cao tựa tay lớn nhất
Độ cao tựa tay nhỏ 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










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



LÔ HÀNG






Đơn vị đóng gói: 1
Kích thước: 79.5 x 32 x 65 cm
Trọng lượng: 16.7 kg
Thuế quan số: 94013000
Sản xuất tại: Trung Quốc

GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM
 SKILLER SGS1
 Hướng dẫn sử dụng
 Bộ phụ kiện

DIN 4550

SKILLER SGS1 BLACK

SKILLER SGS1 BLACK/BLUE

SKILLER SGS1 BLACK/RED

SKILLER SGS1 BLACK/GREEN

SKILLER SGS1 BLACK/GREY

