TÍNH NĂNG






Ghế Gaming mang phong thái của nhà lãnh đạo
Tay ghế có đệm, có thể lật lên
Vải bọc thoát khí
Chỗ ngồi cực rộng
Thích hợp cho cả game thủ lẫn người làm văn phòng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Vải bọc thoát khí

Tay ghế bọc đệm,
có thể lật lên

Piston khí nén cấp 4
Chân sao bằng thép

Bánh xe 60 mm

CÁC PHIÊN BẢN MÀU

Ghế gaming ELBRUS 1 nổi bật với thiết kế của tương mang phong thái nhà lãnh đạo, với những điểm nhấn sắc màu tinh tế
và một dáng ghế cổ điển, sẽ khiến nó phù hợp với bất kỳ loại bàn làm việc hay bàn chơi game nào. ELBRUS 1 có sẵn các
phiên bản: Đen/Xanh lá, Đen/Xám, Đen/Hồng, Đen/Đỏ, Đen/Xanh dương.

TAY GHẾ LẬT LÊN/XUỐNG

Tay ghế của ELBRUS 1 có thể dễ dàng gập lên để
tối ưu hóa sự tự do di chuyển trong thế giới thực
tế ảo, hoặc khi đang sử dụng những thiết bị chơi
game đua xe.

CHỨC NĂNG TIỆN NGHI
Tay ghế có đệm
Tay ghế được lót đệm mềm, êm ái, để hỗ trợ
nghỉ tay trong thời gian dài làm việc hoặc
chơi game.

Chức năng ngả thông thường.
ELBRUS 1 được trang bị chức năng ngả thông thường. Đặc biệt có ích trong những tình huống chơi game căng thẳng,
khiến bạn thoải mái hơn bằng cách tạo một chuyển động bập bênh dễ chịu. Cơ chế ngả này có thế được khóa lại tùy theo
nhu cầu, thông qua sử dụng một tay cầm ở mặt dưới của ghế.

GIA CÔNG CHẤT LƯỢNG CAO

ELBRUS 1 có chất liệu lớp bọc bằng vải thoáng khí. Nó sẽ giúp tăng cường hút ẩm và tản nhiệt vào mùa hè, và đảm bảo sự ấm
áp ngay từ phút đầu sự dụng vào mùa đông. ELBRUS 1 có thể được vệ sinh một cách thuận tiện bằng những chất tẩy rửa thông
thường và khăn lau với chất liệu vải không có lông tơ.

KÍCH THƯỚC VÀ GÓC NGẢ
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin cơ bản:
 Loại đệm mút
 Mật độ mú
 Chất liệu vỏ bọc ghế
 Các phiên bản màu
 Tay ghế có thể điều chỉnh
 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

Chứng nhận an toàn:
Chỗ ngồi: Mút đúc
Lưng ghế: Mút PU
Chỗ ngồi: 50 kg/m³
Lưng ghế: 28 kg/m³
Vải
Black/Blue, Black/Grey,
Black/Green, Black/Red, Black/Pink
Lật lên/xuống


26.5 x 7 cm
Độ ngả thông thường


3° - 18°
Cấp 4
Lưng cao
Chân ghế xoay bằng thép
50 mm

 Ghế (Tổng quan)

DIN EN 1335-1:
2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
Lorem ipsum dolor sit amet,
DIN 4550
 Piston khí nén

Trọng lượng và Kích thước:
41 x 48 cm
Kích cỡ
ghế ngồi
(Rộng xdolor
Cao) sit amet,
Lorem
ipsum
57 cm
Độ cao chỗ ngồi lớn nhất
47 cm
Độ cao chỗ ngồi nhỏ nhất
26 cm
Độ cao tay ghế
76 cm
Độ cao lưng ghế
55 cm
Độ rộng vai lưng ghế
Kích cỡ gói sản phẩm
77 x 33 x 66 cm
(Dài x Rộng x Cao)
 Chiều cao tối đa của người
190 cm
dùng được khuyến nghị
17.46 kg
 Trọng lượng
120 kg
 Chịu được sức nặng tối đa
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