GÖRÜNÜM

GAMING CHAIR

 Ekstra geniş koltuk tabanı ile lüks
oyun koltuğu
 Ergonomik olarak ayarlanabilir
 Rahatlamak ve dinlenmek için
konforlu ek özellikler
 Esnek 4D ayarlanabilir kolçak
 Için gelişmiş süspansiyon ve eğim
kontrol sistemi

90° - 160° arasında ayarlanabilir sırt
Kilitli 75 mm tekerlekler
Dayanıklı çelik çerçeve yapısı
Sırtlığı kolayca ayarlamak için geniş
ayar kolu
 Yumuşak kumaş kaplama ya da kolay
temizlenebilir sentetik deri kaplama





58 cm

59.5 cm

SKILLER SGS40, yüksek kalite işçiliği ile oyun tutkunları ve ofis çalışanlarına konfor sunan etkileyici bir oyun
koltuğudur. Ekstra geniş koltuk tabanı ve sırtlığın hafifçe eğimli bel bölgesi, hem yeterli alan hem de saatler
süren kullanımdan sonra bile rahat oturma sağlar.
Çeşitli ayarlama özellikleri, kişisel ihtiyaçlara ve zevlere göre oturma pozisyonlarına olanak sağlar.
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SGS40 | ŞIK VE YÜKSEK KALITELI GÖRÜNÜM

SKILLER SGS40‘ın sentetik deri kılıfı, sadece oyun koltuğuna şık bir görünüm vermekle kalmaz, aynı zamanda
yüksek kaliteli bir görünüm de verir.
Koltuğun sportif tasarımı yeni rekorların peşinde koşmakla kalmayıp aynı zamanda bir yarış koltuğu için
harika bir ikame görevi görür ve her oyun odasına şık ve modern bir dokunuş sağlar.

SGS40 FABRIC | KONFORLA ZAFER

SKILLER SGS40 Fabric, nefes alabilen bir kumaş örtü ile döşenmiştir ve bu, bütün oyun kurulumları için göz
alıcıdır. Yumuşak malzemesi sayesinde oyuncu koltuğu son derece rahattır, bundan dolayı uzun süren oyun
seansları için ideal bir mükemmellik sağlar.
Koltuğun sportif tasarımı yeni rekorların peşinde koşmakla kalmayıp aynı zamanda bir yarış koltuğu için
harika bir ikame görevi görür ve her oyun odasına şık ve modern bir dokunuş sağlar.

ÜST ÖZELLİKLER

Yüksek kalite
işlemeli logolar
Dayanıklı çelik
çerçeve yapısı

Esnek 4D
ayarlanabilir kolçak

Kilitli 75 mm
tekerlekler

Eksta geniş koltuk tabanı

Masif alüminyum beş-yıldız ayak

OYUN VE İŞ IÇIN KONFOR VE RAHATLIK

90° to 160°

Bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanabilen seçenekler
sayesinde, SKILLER SGS40, kullanıcınının ihtiyaçlarına
göre mükemmel bir şekilde uyarlanabilir.
Esnek bir şekilde ayarlanabilen 4D kolçaklar, çok az çaba ile
kolaylıkla istenilen yükseklik ve genişliğe ayarlanabilir. Sırtlık, özellikle
yoğun oyun ve çalışma seanslarından sonra dinlenme molaları için 90° ile 160°
arasında bir açıyla ayarlanabilir.
Eksta geniş koltuk tabanı ve sırtlığın bel bölgesi, saatlerce kullanımdan sonra bile konforlu bir oturma
sağlar.

GÜÇLÜ VE DAYANIKLI

LOCK
FUNCTION
75mm tekerlekler, yarış pistindeki yarış
tutkunu sürücülerin gaz pedalına
basmaları için ihtiyaç duydukları tutuşu
sağlayan bir kilit işlevine sahiptir. Katı
Class-4 gaz kaldırma piston, koltuğa
fazladan stabilite sağlar.

SKILLER SGS40’ın dayanıklı çelik çerçeve
yapısı, oyunculara her türlü durumda, oyun çok
çılgınlaştığında bile ihtiyaç duydukları istikrarı
sunar.

EĞIM FONKSIYONU SAYESINDE RAHATLAMA

0° to 14°

Yay destekli, çok işlevli eğim 0° ile 14° arasında çeşitli açılarda ayarlanabilir ve kilitlenebilir. Ayrıca,
kullanıcının doğal hareket dürtüsünü destekler ve bu nedenle oyunda gergin çatışmalar sırasında bile sakinliğini korumaya yardımcı olur.

HER TÜRLÜ KULLANICI IÇIN MANEVRA ALANI
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MAXIMUM LOAD

Oyun koltuğu, 59,5 x 53 cm ölçülerinde oturma alanı, 86 cm yüksekliğinde sırtlık ve 150 kg'a kadar yük kapasitesi olan geniş bir oturma tabanına sahiptir. Bundan dolayı, SKILLER SGS40, kelimenin tam anlamıyla geniş
miktarda manevra alanı sunarak onu her türden kullanıcı için mükemmel bir oyun mobilyası parçası haline
getirir.

ÖZELLİKLER
GÜVENLIK SERTIFIKALARI:

GENEL:


















Köpük Tipi
Köpük Yoğunluğu
Çerçeve Yapısı
Koltuk Örtüsü Malzemesi
Renk Seçenekleri
Ayarlanabilir Kolçaklar
Kolçak Pedi Ölçüsü (U x G)
Mekanizma
Eğim Kilidi
Eğim Açısı Kilidi
Ayarlanabilir Eğim Açısı
Gazlı Kaldırma Pistonu
Koltuk Sırtı Stili
Ayarlanabilir Arka Açı
Taban Tipi
Tekerlek Ölçüsü
Kurulum Gereklidir

sharkoon.com

Yüksek Yoğunluklu Kalıp
60 - 70 kg/m³
Çelik (Çap: 22 mm)
Kumaş ya da sentetik deri
Siyah, Gri/Siyah
4D
27 x 10 cm
Çok Fonksiyonlu Eğim



0° - 14°
Class-4
Yüksek Arka
90° - 160°
Alüminyum Beş-Yıldız Ayak
Kilitli 75 mm tekerlekler


 Koltuk (Genel)
 Gazlı kaldırma pistonu

DIN EN 1335-1/2
DIN EN 16955

ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLAR:











Oturma Ölçüsü (G x Ç)
Maksimum Oturma Yüksekliği
Minimum Oturma Yüksekliği
Maksimum Kolçak Yüksekliği
Minimum Kolçak Yüksekliği
Koltuk Sırt Yüksekliği
Koltuk Sırtı Omuz Genişliği
Paket Büyüklüğü (U x G x Y)
Maks. Önerilen Kullanıcı Yüksekliği
Ağırlık

 Maks. Ağırlık kapasitesi

59,5 x 53 cm
59 cm
51,5 cm
37,5 cm
30,5 cm
86 cm
58 cm
92 x 74 x 41 cm
200 cm
24,8 kg (SGS40)
24,3 kg (SGS40 Fabric)
150 kg

