CARACTERÍSTICAS
 Design de cadeira gaming inspirado em
cadeiras de comando
 Braços manuseáveis e acolchoados
 Capa do tecido respirável
 Base de assento extra larga

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Tecido respirável

Braços manuseáveis

Base de
cinco estrelas

Pistão estável de
elevação a gás classe 4

Rodas de 50 mm

VERSÕES DE COR

A cadeira gamer ELBRUS 1 tem um design inspirado em cadeiras futuristas. A ELBRUS 1 está disponível
nas cores Preto/Verde, Preto/Cinza, Preto/Rosa, Preto/Vermelho e Preto/Azul.

BRAÇOS MANUSEÁVEIS

Para máxima liberdade de movimento
enquanto joga ou especisalmente ao
usar periféricos para jogos de corrida,
os braços da ELBRUS 1 podem ser
facilmente levantados.

FUNÇÕES DE CONFORTO
Braços acolchoados
Os apoios para os braços foram equipados
com um acolchoamento macio para suportar
confortavelmente os braços durante longos
períodos de trabalho ou jogatinas.

Função de inclinação convencional
A cadeira ELBRUS 1 foi equipada com um mecanismo de inclinação convencional. Especialmente
durante situações tensas de jogos essa função complementa a necessidade natural do usuário de se
mover, proporcionando um movimento de balanço agradável. O mecanismo de inclinação pode ser
facilmente travado, conforme necessário, usando uma alça na parte inferior da cadeira.

ROBUSTA E FÁCIL DE LIMPAR

A capa da cadeira ELBRUS 1 é feita de tecido respirável. No verão, isso proporciona um alto grau de permeabilidade à umidade e dissipação de calor. No inverno, em contraste com o couro artificial, é garantido um
aquecimento aconchegante desde o primeiro minuto de jogo. Para a limpeza da sua ELBRUS 1, a cobertura
pode ser convenientemente limpa com um agente de limpeza convencional e um pano.

DIMENSÕES E ÂNGULOS
DE INCLINAÇÃO
55 cm
7 cm

76 cm
50 cm
56 cm

117 - 126,5 cm

26,5 cm

48 cm

41 cm

62 cm

26 cm

47 - 57 cm

ESPECIFICAÇÕES
GERAL:

CERTIFICADOS DE SEGURANÇA:

 Tipo de espuma

 Cadeira (Geral)
















Almofada do assento:
Espuma Moldada
Encosto da cadeira:
Espuma de poliuretano
Almofada do assento: 50 kg/m³
Densidade de espuma
Encosto da cadeira: 28 kg/m³
Material da tampa do assento Tecido
Preto/Azul, Preto/Cinza, Preto/Verde,
Versões de cor
Preto/Vermelho, Preto/Rosa
Apoio para braços ajustáveis Para cima/Para baixo
Braços acolchoados

Tamanho da almofada do apoio
para braços (L X A)
26,5 x 7 cm
Mecanismo
Inclinação convencional
Trava da inclinação

Ângulo de inclinação ajustável 3° - 18°
Pistão de elevação a gás
Classe-4
Estilo da parte traseira
do assento
Parte de trás alta
Tipo de base
Base de aço cinco estrelas
Tamanho das rodinhas
50 mm
Montagem necessária


 Pistão de elevação a gás

DIN EN 1335-1:
2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
DIN 4550

PESOS E DIMENSÕES:











41 x 48 cm
Tamanho
do assento
(L xdolor
A)
Lorem
ipsum
sit amet,
57 cm
Máx. Altura do assento
47 cm
Mín. Altura do assento
26 cm
Altura do apoio para os braços
76 cm
Altura do encosto
55 cm
Largura do ombro do encosto
77 x 33 x 66 cm
Tamanho da embalagem (C x L x A)
Altura máxima do usuário recomendada 190 cm
17,46 kg
Peso
120 kg
Máx. Capacidade de peso
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