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Cadeira para gaming OMEN by HP Citadel

Compita com conforto

Construída para gamers, esta cadeira é perfeita para longas sessões de gaming. Com um design ergonómico e inspirado
em corridas, jogarás com todo o conforto.

O conforto em primeiro lugarO conforto em primeiro lugar
As funcionalidades de design
ergonómicas incluem um
assento amplo, almofadas
extremamente espessas e um
encosto elevado para uma
postura mais correta enquanto
jogas.

Conforto e ergonomiaConforto e ergonomia
Joga confortavelmente graças
ao banco ajustável em altura e
inclinação que permanece
imóvel, além das almofadas de
apoio lombar e do suporte para
pescoço.

Descansos para braçosDescansos para braços
ajustáveis em 4Dajustáveis em 4D
Podes rodar e ajustar os
descansos de braços para cima,
para baixo, para a frente e para
trás, assim como lateralmente,
até encontrares a tua posição de
gaming ideal.

Concebido para durarConcebido para durar
Construída para um uso
prolongado e exigente, esta
cadeira suporta até 136 kg
graças à sua base em aço de 5
pés.
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Dimensões do produtoDimensões do produto 143 x 62 x 59 cm

PesoPeso 29 kg; Embalado: 33 kg

GarantiaGarantia Garantia limitada de 1 ano.

Conteúdo da embalagemConteúdo da embalagem OMEN by HP Citadel Gaming Chair; Spare service parts; L-wrench; Quick-start poster; Product notice; Warranty card; OMEN sticker

País de origemPaís de origem China

Número do produtoNúmero do produto 6KY97AA

Informações para encomendasInformações para encomendas 193808481017

Copyright © 2019 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing herein should
be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Setembro 2019
DOC-M


