Dane aktualne na dzień: 09-01-2023 08:09

Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/fotel-gamingowy-spc-gear-sr400f-rd-czerwony-spg104-sklep-kozienice-radomp-4032.html

Fotel gamingowy SPC Gear SR400F
RD Czerwony SPG104 SKLEP
KOZIENICE RADOM
Cena brutto

999,00 zł

Cena netto

812,20 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

SPG104

Kod EAN

5903018662787

Producent

SPC Gear

Opis produktu
SPC Gear SR400F RD to niezwykle wytrzymały, przykuwający wzrok i wygodny fotel kubełkowy dla graczy, obity
oddychającym materiałem w kolorze czarno-czerwonym. Jego wzmacniana metalowym szkieletem konstrukcja oraz
wypełnione pianką tłoczoną na zimno („molded foam”) oparcie i siedzisko zapewniają wysoki komfort nawet podczas
długich godzin spędzonych przed komputerem. Szeroki zakres regulacji — od wysokości podłokietników 3D po nachylenie
oparcia — pozwala na skonfigurowanie fotela pod własne wymagania. Atrakcyjna stylistyka sprawia, że SR400F RD pasuje
zarówno do stanowiska gracza jak i stonowanego otoczenia w biurze.

WYGODNY I STYLOWY
Fotel kubełkowy SPC Gear SR400F nie tylko zapewnia
wygodę podczas wielogodzinnych sesji przed komputerem,
cieszy także oczy przy gustownie skomponowanym
stanowisku. Jego kształt nawiązuje do foteli samochodów
wyścigowych, zaprojektowanych w taki sposób, aby jak
najlepiej podpierać ciało użytkownika w kluczowych
miejscach kręgosłupa, a w szczególności w odcinku
lędźwiowym i szyjnym.

WYTRZYMAŁY MATERIAŁ
Fotel SPC Gear SR400F RD obity jest materiałem w kolorze
czarno-czerwonym zapewniającym wymianę powietrza, co
jest przydatne szczególnie w gorące letnie dni. Tkanina o
specjalnym splocie jest również miła w dotyku, co
dodatkowo podnosi komfort siedzenia, a także eliminuje
problem „przyklejania się” ciała do fotela.
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PODŁOKIETNIKI 3D
Ergonomicznie wyprofilowane podłokietniki pozwalają na
dostosowanie ich pozycji pod własne preferencje.
Podlegają regulacji w dwóch płaszczyznach, pionowej oraz
poziomej — można więc zmienić ich wysokość, obrócić w
lewo i prawo, a także przesunąć w przód lub tył. Poprawia
to ergonomię użytkowania, ułatwia zachowanie poprawnej
postawy oraz zapewnia wygodne podparcie ramion
użytkownika.

DWIE PODUSZKI W ZESTAWIE
Odpowiednie podparcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
oraz szyjnym zapewniają m.in. dwie specjalne poduszki,
które są nieodłącznym elementem SR400F RD i których
położenie można regulować względem własnych potrzeb i
preferencji. Wypełnienie poduszek dostosowane jest do
funkcji, jakie mają pełnić. Dolna, twardsza, wykonana jest z
pianki z pamięcią kształtu („memory foam”), by właściwie i
skutecznie wspierać odcinek lędźwiowy. Górna zaś —
bardziej miękka – przydaje się głównie podczas relaksu i
ułatwia wypracowanie prawidłowej postawy ciała.

ODCHYLANE OPARCIE
Jednym z elementów, który umożliwia szybką zmianę
położenia jest oparcie fotela. Specjalny mechanizm
pozwala na odchylenie go aż o 170° do pozycji niemal
leżącej lub ustawienie go całkowicie pionowo względem
siedziska (90°).
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REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA
Zastosowany w fotelu SR400F RD podnośnik najwyższej,
czwartej klasy (do 150 kg statycznego udźwigu) umożliwia
dostosowanie wysokości siedziska pod wzrost użytkownika.
Możliwe jest ustawienie w zakresie 75 milimetrów, dzięki
czemu fotel rekomendujemy osobom o wzroście od 165 do
185 centymetrów.

MECHANIZM TILT
Mechanizm podtrzymujący siedzisko fotela SR400F RD
wyposażony jest w funkcję TILT. Daje to użytkownikowi
możliwość przechylenia całego siedziska nawet do 18°, a
także pozwala na swobodne bujanie się na fotelu lub
ustawienie go w wygodnej dla siebie pozycji względem
biurka. Ponadto mechanizm umożliwia regulację siły
nacisku wymaganego do odchylenia fotela, co pozwala na
korzystanie z funkcji bujania użytkownikom o różnym
wzroście i wadze. Zwiększa to stabilność konstrukcji oraz
kontrolę nad ustawieniem fotela.

WZMACNIANA KONSTRUKCJA
Stalowa rama wsparta elastycznymi pasami to trzon
wytrzymałej konstrukcji fotela SPC Gear SR400F RD.
Zapewnia stabilność oraz wysoką wytrzymałość wszystkich
kluczowych elementów, od oparcia aż po siedzisko i
podstawę. Sama stalowa, pięcioramienna podstawa łączy
się z siedziskiem poprzez siłownik najwyższej, czwartej
klasy (o udźwigu do 150 kg statycznego obciążenia). To
wszystko sprawia, że konstrukcja SR400F charakteryzuje
się wysoką trwałością i rekomendujemy ją osobom do 120
kg, co uwzględnia również dynamikę siadania (chwilowo
znacznie zwiększającego nacisk). Powiększone kółka
zostały dodatkowo pokryte warstwą nylonu, co sprawia, że
ich krawędzie nie będą rysować podłogi.

SPECYFIKACJA

Producent

SPC Gear

Kod produktu

SPG104

Materiał poszycia

Tkanina
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Waga fotela

20,5 kg

Wewnętrzna szerokość siedziska

400 mm

Zewnętrzna szerokość siedziska

540 mm

Grubość siedziska

100 mm

Głębokość siedziska

500 mm

Minimalna wysokość siedziska od
ziemi

400 mm

Maks. wysokość siedziska od
ziemi

470 mm

Wysokość oparcia

850 mm

Grubość oparcia

80 mm

Wewnętrzna szerokość oparcia

320 mm

Zewnętrzna szerokość oparcia

560 mm

Minimalny kąt pochylenia oparcia
Maksymalny kąt pochylenia
oparcia

90°
170°

Minimalna wysokość
podłokietnika

295 mm

Maksymalna wysokość
podłokietnika

370 mm

Regulacja podłokietnika
prawo/lewo

Tak

Regulacja podłokietnika przód/tył

Tak

Możliwość obracania
podłokietnika

Tak

Rodzaj mechanizmu bujania

Tilt

Rodzaj podnośnika gazowego

185 mm klasa 4

Długość ramienia podstawy

350 mm

Minimalny wzrost użytkownika

165 cm

Maksymalny wzrost użytkownika

185 cm

Maksymalna waga użytkownika

120 kg
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Rozmiar kółek
Wykończenie kółek
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60 mm
Nylon

