
Drift DR125 Cadeira Gaming Preta 

 

Características: 

• Materiais Premium: Um acabamento com materiais premium. Equipada com uma 
estrutura robusta coberta com espuma acolchoada de alta qualidade e preenchimento 
sob um design agressivo e com detalhes de textura suave, a DR125 torna-se 
na companheira perfeita para lidar com longas batalhas. 

• Pistão de classe 4: As cadeiras Drift são equipadas com um pistão de gás classe 4, o 
que as torna muito resistentes ao peso. 

• Rodas de nylon e base de metal: Um conjunto de rodas de nylon de alta qualidade 
numa sólida base metálica em forma de estrela resultam numa alta resistência e 
deslizar ultra suave. 

• Assento inclinado: As cadeiras Drift oferecem maior conforto para se adaptar ao seu 
centro de gravidade através do seu sistema de inclinação. 

• Altura ajustável: Com um sistema de pistões a gás sólido, pode ajustar a altura mais 
conveniente para o seu espaço de jogo ou de trabalho, podendo ajustar ao longo de 
todo o comprimento do curso do pistão. 

• Encosto reclinável: Tem um encosto firme mas acolchoado que pode reclinar até 135 
graus para descansar as costas da maneira mais confortável durante o jogo, trabalho 
ou apenas para dormir uma sesta. 

• Almofadas lombares e cervicais: A DR125 incorpora duas almofadas: uma para a 
área lombar e outra para a região cervical, para ajudá-lo a manter uma postura 
confortável e correta, evitando lesões decorrentes de posturas inadequadas. 

Drift DR125 Especificações: 

• Pesos e dimensões 
o Altura da cadeira (mín.): 39 cm 
o Altura da cadeira (máx.): 48 cm 
o Largura do produto: 670 mm 
o Profundidade da Unidade: 690 mm 
o Altura (mín.): 128 cm 
o Altura (máx.): 137 cm 



o Largura do assento: 53 cm 
o Profundidade do assento: 47 cm 
o Altura do encosto: 89 cm 
o Largura do encosto: 54 cm 
o Peso do produto: 18,7 kg 
o Altura mínima do repousa-braços: 27 cm 
o Altura máxima do repousa-braços: 34 cm 

• Ergonomia 
o Volante de corrida/plataforma de voo incluído: Sim 
o Encosto de cabeça: Sim 
o Função de inclinação: Sim 
o Almofada lombar: Sim 
o Altura de assento ajustável: Sim 
o Bloqueio de inclinação: Sim 

• Características 
o Tipo de produto: Cadeira Gaming para PC 
o Plataformas gaming suportadas: PC 
o Peso máximo de utilizador: 150 kg 
o Tipo de assento: Assento estofado e alcochoado 
o Tipo de recosto: Encosto estofado e acolchoado 
o Tipo de braço de apoio: Sim 
o Cor base: Preto 
o Material da base: Metal 
o Material da estrutura: Metal 
o Cor do assento: Preto 
o Material do assento: Imitação de pele, Espuma 
o Encosto ajustável: Sim 
o Cor do encosto: Preto 
o Material do encosto: Imitação de pele, Espuma 
o Gama do ângulo do encosto: 90 - 135° 
o Tipo de apoio de braço: Apoio de braço almofadado 
o Braço de apoio ajustável: Sim 
o Tipo de ajuste do apoio de braço: Apoio de braço 2D 
o Ajuste de inclinação: Sim 
o Inclinação: 0 - 15° 
o Almofada para descanso de pescoço: Sim 
o Classe de elevação a gás: 4 
o Rodas: Sim 
o Número de rodas: 5 roda(s) 
o Material das rodas: Nylon 
o Diâmetro da roda: 6 cm 
o Ajuste de altura: 8 cm 


