
TÍNH NĂNG
 Ghế gaming chất lượng hàng đầu
 Cấu trúc khung thép không gỉ
 Tay ghế 4D linh hoạt, có thể điều chỉnh
 Hệ thống treo và điều chỉnh 
 độ ngả tiên tiến

 Lưng ghế có thể điều chỉnh 
 từ góc 90 đến 160 độ
 Piston khí nén cấp 4
 Bánh xe 75 mm có khóa
 Gối đầu và gối lưng



RỘNG RÃI VÀ THOẢI MÁI

SKILLER SGS4 có đầy đủ những tính năng 
tiện ích của SKILLER SGS3, nhưng lại mang 
tới một không gian rộng rãi và thoải mái 
hơn. Chiếc ghế được thiết kế phù hợp cho 
cả những người dùng có cân nặng lên đến 
150 kg và chiều cao lên đến 200 cm, hoặc 
cho những người muốn có thêm nhiều 
không gian để thoải mái vận động.

60.5 cm

52.5 cm

42 cm

MAXIMUM LOAD



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tay ghế 4D linh hoạt 
có thể điều chỉnh

Logo được thêu chất lượng cao.

Bánh xe 
75 mm 
cực lớn, có khóa

Piston khí nén cấp 4

Chân sao hợp kim nhôm cỡ lớn.

Lớp da bọc thoát khí cho 
đệm ngồi và tựa lưng

Khung thép không gỉ

Lớp vải bọc êm 
ái cho gối đầu 

và gối lưng.



CÁC PHIÊN BẢN MÀU

Thiết kế mạnh mẽ trên tông màu đen truyền thống cùng với những 
lựa chọn màu sắc nổi bật là Xanh dương, Xanh lá, Đỏ và Trắng



TAY GHẾ 4D LINH HOẠT CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH

Tùy chỉnh cho mọi chiều dài cánh tay Điều chỉnh cá nhân độ rộng tay ghế

Điều chỉnh linh hoạt độ cao tay ghế Dễ dàng điều chỉnh góc tựa tay



Nhờ có khóa độ ngả cũng chính là khóa 
góc ngả, chiếc ghế bao gồm cả tay và 
lưng ghế có thể được điều chỉnh và 
khóa chặt vào một vị trí mong muốn 
trong khoảng từ 0 đến 14 độ.

Các bánh xe đi kèm với chức năng khóa phanh, do 
đó có thể tránh được những tình huống trượt ghế 
không mong muốn.

TÍNH NĂNG TIỆN NGHI

Bánh xe 75 mm cực lớn, có khóa

Chức năng ngả 
lưng đàn hồi

LOCK
FUNCTION



KÍCH THƯỚC VÀ GÓC NGẢ.

GIA CÔNG CHẤT LƯỢNG CAO

Bộ khung của ghế SKILLER SGS4 được làm bằng thép chất lượng cao để tối ưu sự ổn định. Lớp bọc da tổng hợp 
cứng cáp, không những bền bỉ, mà còn có thể lau chùi dễ dàng. Lớp vải bọc của gối có thể giặt được ở nhiệt độ 
30 độ C

60.5 cm

132.5 - 139 cm

52.5 cm

59 cm

42 cm

10 cm 
87 cm

49 cm

27 cm

58 cm

28.5 - 
37.5 cm

51.5 - 58 cm

90° - 160°



LÔ HÀNG
 Đơn vị đóng gói: 1
 Kích thước: 94 x 73 x 42 cm
 Trọng lượng : 35.3 kg
 Thuế quan số: 94013000
 Sản xuất tại: Trung Quốc

 SKILLER SGS4
 Gối đầu và gối lưng
 Hướng dẫn sử dụng
 Ốc vít lắp đặt
 Cờ lê ống

THÔNG TIN CƠ BẢN:
 Loại đệm mút
 Mật độ mút
 Cấu trúc khung
 Chất liệu vỏ bọc ghế
 Các phiên bản màu

 Tay ghế có thể điều chỉnh
 Kích cỡ đệm tay ghế (Dài x Rộng)
 Cơ chế
 Khóa độ ngả
 Khóa góc ngả
 Góc ngả có thể điều chỉnh.
 Piston khí nén
 Kiểu lưng ghế
 Lưng ghế có thể điều chỉnh 
 Gối đầu và gối lưng
 Lớp bọc gối đầu và gối lưng
 Loại chân đế
 Kích cỡ bánh xe
 Yêu cầu lắp ráp

Mút đúc định hình mật độ cao
60 - 70 kg/m³  
Thép (Đường kính: 22 mm)
PVC
Đen, Đen/Xanh dương, 
Đen/Đỏ, Đen/Xanh lá, 
Đen/Trắng
4D
27 x 10 cm 
Ngả đa chức năng.



0° - 14°
Cấp 4
Lưng cao
90° - 160°


Vải
Chân sao hợp kim nhôm
75 mm có khóa


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SKILLER SGS4 BLACK SKILLER SGS4 BLACK/BLUE SKILLER SGS4 BLACK/RED SKILLER SGS4 BLACK/GREEN SKILLER SGS4 BLACK/WHITE

GÓI SẢN PHẨM BAO GỒM

CHỨNG NHẬN AN TOÀN:
 Ghế (Tổng quan
 Piston khí nén

TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC:
 Kích cỡ ghế ngồi (Rộng x Cao)
 Độ cao chỗ ngồi lớn nhất
 Độ cao chỗ ngồi nhỏ nhất
 Độ cao tựa tay lớn nhất
 Độ cao tựa tay nhỏ nhất
 Độ cao lưng ghế
 Độ rộng vai lưng ghế
 Kích cỡ gói sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
 Chiều cao tối đa của người dùng 
  được khuyến nghị
 Trọng lượng
 Tải trọng tối đa

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

42 x 49 cm
58 cm
51.5 cm
37.5 cm
28.5 cm
87 cm
60.5 cm
94 x 73 x 42 cm
200 cm

28.9 kg
150 kg

www.sharkoon.com


