Blue
X500 Air Pro

Red
XAL500 Air Pro

XAL500 Air Pro ve XAL501 Air Pro
siz profesyonel oyuncular için özel olarak
tasarlanmıştır.

Blue
XAL500 Air Pro

XAL500 Air Pro ve XAL501 Air Pro
sadece mükemmel konfor değil, her özelliği ile
size yeni bir oyun deneyimini sağlayacak.

Özel mekanizması sayesinde istediğiniz her pozisyonda sırtı yatırabilir,
dilediğiniz pozisyonda kilitleyebilirsiniz. Sırt 180 derece yatabilme
özelliğine sahiptir.

Red
XAL500 Air Pro

Multitilting Mekanizma
Ayrıca koltuk altında kullanılan multitilting
mekanizma sayesinde koltuğu sallanır hale
getirebilirsiniz ve yine dilediğiniz 3 pozisyonda
kilitleyebilirsiniz.
Kilonuza göre yaylanma sertliği de ayarlayarak,
oyunun keyfini çıkartabilirsiniz.

127-137 cm

82 cm

48-54 cm

55 cm

47 cm

24-34cm

58-68 cm
68-78 cm

42-52 cm

Ölçüler + - 1 cm tolerenslıdır.

55 dansite poliüretan gövde ve oturumda extra konfor için HR (High Resilience Foam) sünger katman kullanılmıştır.
Bu sayede eşsiz bir oturum konforu elde edilmiştir.
Hava akımı koltuğun oturum kısmı ve sırt kısmında mükemmel bir biçimde sağlanır.
Kullanılan deri 800 gr/m2 ağırlığında nefes alabilen Poliüretan %2, PVC %65, Polyester %22, Pamuk %11 içerir.
Terlemeden oyununuza devam edin.
* Koltuğun tasarımındaki kapitone dikişleri, minderlerdeki nakış delikleri sayesinde hava kanalları oluşur ve hava alabilen yapısı
sayesinde saatler boyu süren oyunlarda bile terlemeden oyununuzun keyfini çıkartabilirsiniz.

Genişlik Ayarı

Yükseklik Ayarı

Öne-Arka Ayarı

3D ayarlanabilen ithal alüminyum kolçaklar sayesinde çok rahat edeceksiniz. Kolçak üzeri yumuşak poliüretan
malzemeden üretilmiştir. Genişlik ayarlı (3 cm), yukarı-aşağı (10 cm), öne-arkaya (6 cm) hareketle kendinize en
uygun pozisyonda bir kol desteğine kolayca sahip olacaksınız.

Ayarlanabilen BOYUN DESTEĞi en konforlu
şekilde oyun oynamanızı sağlar, yukarı aşağı
kemer ayar sistemi ile kolayca ayarlanabilir.

Ayarlanabilir BEL DESTEĞi sayesinde çok rahat
edeceksiniz. Belinize en uygun pozisyonu bulup
oyununuza konforlu bir şekilde devam edin.

Red/Blue
XAL500 Air Pro

ALÜMiNYUM AYAK
70 cm çapında alüminyum ayak ve Class-4 krom
amortisör kullanılmıştır.
SiYAH SERT
SESSiZ TEKER
Yumuşak zeminler için.
Red
XAL501 Air Pro

KIRMIZI YUMUŞAK
SESSiZ TEKER
Sert zeminler için.

Blue
XAL501 Air Pro
MAVi YUMUŞAK
SESSiZ TEKER
Sert zeminler için.

* Koltuğu kullanacağınız zemin halı gibi yumuşak zemine sahip ise siyah sert teker tercih ediniz.
Parke, mermer gibi sert zemine sahip ise yumuşak teker tercih etmeniz önerilir.
Tüm tekerlek modellerinde serbestçe hareket edebilirsiniz, tekerler asla ses çıkarmaz.
* Koltuğun Maksimum yük kapasitesi 130 kg dır.
* Amortisör, alüminyum ve plastik kolçaklar, tekerler 5 Yıl, diğer aksam ve parçalar 2 yıl üretetici firma garantisindedir.
* Koltuk 180 derece yatar pozisyondayken ağırlık merkezi değişeceğinden düşmelere karşı dikkatli olunmalıdır.
* Ambalajı açılmış ve kullanılmış koltuklar iade alınmaz.
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