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PENTAS YANG TEPAT UNTUK GEAR ANDA

SKILLER SGD1 adalah meja gaming dan kerja yang kokoh. Berbeda terkarena gaya gaming nya yang moderen dan juga 
fungsi khusus, yang tertunjuk untuk para gamers. Ukuran meja nya juga cukup besar untuk meletak peralatan penting. 
Selain itu, tepi miring pada meja juga memastikan sesi gaming atau kerja yang nyaman untuk jangka panjang. Sistem 
pengaturan kabel yang terintegrasi juga menjamin kerapian untuk semua periferal.



DAPAT DISESUAIKAN DENGAN 
KEBUTUHAN ANDA

PERMUKAAN ANTI GORES

78 CM

70 CM 140 CM

SISTEM PENGATURAN 
KABEL
Sistem pengaturan kabel juga 
dapat dipasang sesuai dengan 
kebutuhan, dalam satu dari dua 
arah.

KUAT DAN DAPAT 
DISESUAIKAN
Untuk posisi berdiri yang aman 
dan posisi duduk yang seimbang 
di lantai yang tidak rata, tinggi 
kaki meja dapat disesuaikan.



PRAKTIS DAN BERGAYA

DESAIN MEJA YANG CERMAT
Tepi miring dari bagian atas meja memberikan tempat istirahat 
untuk tangan dan pergelangan tangan. Dengan demikian, sesi 
kerja atau bermain yang lama tetap nyaman. Untuk meja yang 
rapi dan bersih, semua kabel dapat di letak dengan mudah 
melalui reses di bagian belakang meja, yang mengarah ke sistem 
pengaturan kabel. 

PENAMPILAN MODEREN DALAM GAYA GAMING
Dengan desain yang sportif, SKILLER SGD1 ditujukan khusus untuk
para gamer yang ingin menunjukan gaya mereka. Dengan bentuk
meja yang khas dan desain SKILLER dari kaki meja yang ramping,
SKILLER SGD1 menonjol dari meja klasik dan membuatnya fondasi
yang sempurna untuk pengaturan gaming yang menarik.



SPESIFIKASI

Umum:
 Warna:
 
 Bahan Desktop: 
 Bahan Kaki:
 Maks. Kapasitas Berat
 (terdistribusi dengan rata): 
 Perlu Dirakit:
 Dimensi (P x L x T): 
 Berat:

Hitam/ Biru
Hitam
Kayu
Baja

50 kg


140 x 70 x 78 cm
28 kg

Konten Kemasan:
 SKILLER SGD1 
 Seperangkat kaki meja yang dapat disesuaikan
 Seperangkat Sekrup Pemasangan
 Kunci Allen
 Manual


