


VERSÕES DE COR

PRETO COM AZUL

PRETO



A MESA PERFEITA PARA O SEU DESKTOP

A SKILLER SGD1 é uma mesa resistente feita tanto para jogos ou simplesmente para usar o seu setup. Ela se destaca das 
mesas convencionais não apenas pelo seu estilo gamer mas também pela sua funcionalidade voltada para os gamers. A 
largura da mesa é grande o suficiente para usar todos os equipamentos essenciais que um gamer precisa, a mesa SKIL-
LER SGD1 garante conforto enquanto estiver jogando ou  trabalhando mesmo após um longo período. Graças ao sistema 
integrado de gerenciamento de cabos, a organização é garantida para todos os periféricos.



78 CM

70 CM 140 CM

AJUSTÁVEL ÀS SUAS NECESSIDADES

SISTEMA DE GERENCIA-
MENTO DE CABOS
O sistema de gerenciamento de 
cabos pode ser anexado, conforme 
necessário, em uma das duas 
direções.

RESISTENTE E AJUSTÁVEL
Para um suporte seguro em pisos 
irregulares e ao usar a mesa manter 
uma posição equilibrada, a altura 
dos pés da mesa podem ser 
ajustados.

SUPERFÍCIA RESISTENTE A RISCOS



PRÁTICA E ESTILOSA

MODERNA EM ESTILO GAMER
Mesa com aparência moderna com um estilo que todo gamer 
deseja. Com um design esportivo, a mesa SKILLER SGD1 é 
totalmente voltada para gamers que querem mostrar o seu 
desktop em estilo. A SKILLER SGD1 se destaca das mesas mais 
básicas e é a base perfeita para o seu desktop.

DESIGN INTELIGENTE
As quinas da parte superior da mesa proporcionam descanso 
para pulsos e para as mãos. Assim, longas sessões de trabalho 
ou de jogo vão ser confortáveis mesmo após muito tempo. Para 
uma mesa limpa e arrumada, todos os cabos podem ser organiz-
ados convenientemente através do recesso na parte traseira da 
mesa e levados para o sistema de gerenciamento de cabos.



ESPECIFICAÇÕES

Geral:
 Versões de cor:
 
 Material da mesa: 
 Material da perna da mesa:
 Máx. Capacidade de peso 
 (distribuído uniformemente):
 Montagem necessária:
 Dimensões (C x L x A): 
 Peso:

Preto com azul
Preto
Madeira
Aço

50 kg


140 x 70 x 78 cm
28 kg

Conteúdo da embalagem:
 SKILLER SGD1 
 Conjunto de pés de mesa ajustáveis
 Parafusos de montagem
 chave Allen
 Manual


