
COCKPIT RACING SIMULATOR LOVIT RSC 1
Part Number: 1000442
EAN: 560 038 983 142 1
● Assento ajustável com capa de couro PU: permite reclinar rapidamente usando a manivela e deslizar para a frente e para trás usando a alça do assento
● Placa ajustável no volante: ajusta para cima / para baixo e para frente / trás
● Suporte de pedal ajustável (placa): permite a localização de inclinação e avanço para trás em conformidade com o seu corpo para suporte ideal
● Pontos de montagem pré-perfurados: compatível com a maioria das marcas incluindo Logitech, Thrustmaster, entre outras
● Acabamento de alta qualidade: evita arranhões e ferrugem
 
ESPECIFICAÇÕES
Dimensões: 550x1300x1140mm (21,7 "x51,2" x44,9 ")
Capacidade de peso: 100kg (220lbs)
Tipo de quadro: Quadro fixo
Material da Armação: Aço
Acabamento da superfície do quadro: Revestimento em pó
Cor da Armação: Preto (textura fina)
Tipo de assento: assento reclinável com capa de couro PVC
Largura do assento: 450mm (17,7 ")
Pista de Deslizamento de Assento: 180mm (7.1 ")
Faixa de inclinação do encosto do banco: 30 ° ~ 90 °
Faixa de inclinação do painel do volante: + 25 ° ~ -35 °
Faixa de inclinação do painel do pedal: 0 ° / 15 ° / 27 °
Gestão de cabos: Sim
Pacote de acessórios: Polybag normal / Ziplock

SUPORTE MONITOR RACING LOVIT RSC B1
Part Number: 1000447
EAN: 560 038 983 147 6
● Inclinação sem ferramentas: permite um posicionamento sem esforço
● Acabamento de alta qualidade: evita arranhões e ferrugem

ESPECIFICAÇÕES
Espessura da chapa metálica: Braço do suporte THK = chapa laminada a frio de 2 mm, painel VESA THK = chapa laminada a frio de 1,5 mm (Braço do suporte THK = chapa laminada a frio de 0,079 ", painel VESA THK = 
chapa laminada a frio de 0,059")
Cor: Preto (Textura Fina)
Dimensões: 500x230x805mm (19,7 "x9,1" x31,7 ")
Tamanho da coluna (coluna principal / coluna de extensão): φ35x1.5mm (φ1.4 "x0.059")
Tamanho da tela de ajuste: 32 "-65"
Compatível com VESA: 400x300,300x200,400x400,100x100,200x100,200x200,400x200,300x300
Capacidade de TV: 35kg (77lbs)
Faixa de inclinação: + 10 ° ~ -10 °
Altura da TV ajustável: Sim
Escala da altura: 80mm (3.1 ")
Gestão de cabos: Sim
Indicador de Direção: Não

SECRETARIA GAMING LOVIT Z 777
Part Number: 1000443
EAN: 560 038 983 141 8
● Painel de partículas ecologicas: apresenta resistência a humidade
● Estrutura de aço de alta resistência: maior durabilidade 
● Pés ajustáveis: nivele e adapte-se à maioria das superfícies 
● Secretária com borda curvada para mais conforto
● Barra cruzada reforçada: oferece confiabilidade adicional
● Gestão de cabos: oculta com elegância todos os cabos conetados aos monitores

ESPECIFICAÇÕES
Material: Placa de Partículas Melamina, Aço
Dimensões: 1200x600x750mm (47,2 "x23,6" x29,5 ")
Tamanho da mesa (LxWxT): 1200x600x25mm (47,2 "x23,6" x0,98 ")
Capacidade de peso: 50kg 
Escala da altura: 750mm (29,5 ")
Iluminação ambiente: Não
Porta USB: Não
Porta multimídia: Não

SUPORTE HEADPHONE LOVIT Z 7
Part Number: 1000441
EAN: 560 038 983 146 9
● Construção em alumínio: fornece uma aparência elegante, mais leve e elegante
● Encosto de cabeça em silicone: protege a faixa da cabeça e evita escorregar
● Almofadas de silicone antiderrapantes : garantem estabilidade e protegem a superfície contra arranhões

ESPECIFICAÇÕES
Material: Alumínio, Silicone
Dimensões: 98x100x276mm (3.9 "x3.9" x10.9 ")
Peso líquido: 235g (0.52lbs)
Cor: Prata

SUPORTE DESKTOP LOVIT D 66
Part Number: 1000145
EAN: 560 038 983 145 2
● Ajuste de largura: encaixa em uma variedade de tamanhos e formatos de dispositivos 
● Rodízios para serviços pesados com mecanismo de travamento: podem ser movidos ou parados à vontade
● Construção em aço para serviços pesados: fornece resistência e durabilidade extras

ESPECIFICAÇÕES
Material: Aço, Plástico
Cor: preto fosco
Capacidade de peso: 10 kg
Faixa de largura: 119-209mm (4.7 "-8.2")

SUPORTE SECRETARIA MOMITOR LOVIT T 11 13"-32"
Part Number: 1000552
EAN: 560 038 983 152 0
● Design de placa VESA destacável: facilita a instalação
● Giro contínuo: para um ângulo de visão ideal
● Botão giratório de bloqueio: garante ajuste de altura sem ferramentas
● Gestão de cabos: oculta com elegância todos os cabos conetados aos monitores
● Design de inclinação livre: para vários ângulos de visão do monitor
● Placa VESA rotativa a 360 °: para mais experiência de visualização
● Suporte para auricular embutido: economiza espaço na mesa

ESPECIFICAÇÕES
Material: Aço, Alumínio, Plástico
Cor: preto fosco
Dimensões: 488x300x485mm (19,2 "x11,8" x19,1 ")
Tamanho da tela de ajuste: 17 "-32"
Compatível com monitor curvo: Sim
Capacidade de peso (por tela): 8kg (17.6lbs)
Compatível com VESA: 75x75,100x100
Faixa de inclinação: + 15 ° ~ -15 °
Faixa de giro: + 30 ° ~ -30 °
Rotação da tela: + 180 ° ~ -180 °
Altura do poste: 485mm (19,1 ")


