
Model: "Comic" Cinema Seat
Σήμερα σχεδόν όλοι έχουν τη σωστή εικόνα και τον τέλειο ήχο στο σαλόνι τους. Είναι
δύσκολο να βρεθεί μια συγκρίσιμη κινηματογραφική εμπειρία, παρόλο που ο καναπές είναι
άνετος για γρήγορη ξεκούραση, μπορεί να μην προσφέρει την ιδανική άνεση για 120 λεπτά
ταινίας. Αλλά η άνεση είναι ουσιαστικό μέρος της πλήρους «κατάδυσης» σε μια ταινία.

Baseline
Cinema Seat Comic



Model: "Comic" Cinema Seat
Τα καθίσματά μας έχουν σχεδιαστεί για να φέρνουν στο σπίτι την τέλεια
κινηματογραφική εμπειρία και να ξεπερνούν την άνεση των δημόσιων
κινηματογράφων. Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό; Ας σας εκπλήξουμε με
την εξαιρετική άνεση που παρέχεται με ρυθμιζόμενο υποπόδιο - και προσκέφαλο ή
την άνεση του πραγματικού δέρματος. Μια υπέροχη πολυτέλεια!

Baseline
Cinema Seat Comic - Row of 2 Seats



Baseline
Cinema Seat Comic - Row of 2 Seats



Rest your legs - Χαλαρώστε τα πόδια σας
Εάν προσπαθήσατε ποτέ να σηκώσετε τα πόδια σας ενώ 
κάθεστε θα ξέρετε πόσο χαλαρωτικό και ευχάριστο είναι. 
Η πίεση κατανέμεται ομοιόμορφα στα οστά και τα πόδια σας. 
Αυτό οδηγεί σε στιγμιαία χαλάρωση. Ένας πραγματικός 
παράγοντας για τους ανθρώπους που το δοκιμάζουν για 
πρώτη φορά. Ακόμα και οι καλύτεροι κινηματογράφοι 
μεγάλης χωρητικότητας δεν μπορούν να προσφέρουν αυτήν 
την πολυτέλεια. Τώρα μπορείτε να το πάρετε στο σπίτι. Εάν το 
επιθυμείτε με ηλεκτρονική ρύθμιση.

The Armrest - Το υποβραχιόνιο
Το πιλοτήριο σε ένα αεροπλάνο είναι αυτό που 

αντιπροσωπεύει το υποβραχιόνιο σε αυτό το πολυτελές 
κάθισμα. Ανάλογα με τη διάταξη, είναι φορτωμένο με 

σύγχρονη τεχνολογία για να κάνει την εμπειρία καθίσματος 
όσο το δυνατόν πιο άνετη.  Στο υποβραχιόνιο, το 

περιβάλλον εργασίας χρήστη μπορεί να προσαρμοστεί 
ξεχωριστά στον χρήστη ή να ρυθμιστεί ο φωτισμός 

περιβάλλοντος. Άνεση και ευκολία!



USB Charging - Φόρτιση USB
Εάν στο παρελθόν είχατε πρόβλημα με καλώδια επέκτασης 

στο σαλόνι μόνο για να φορτίσετε το τηλέφωνό σας ή εάν 
έπρεπε να διακόψετε την άνετη ατμόσφαιρα για να 

αναζητήσετε το βύσμα, θα χαρείτε να ακούσετε ότι υπάρχει 
φορτιστής USB στη θήκη. Επιτρέπει τη φόρτιση όλων των 
tablet και κινητών συσκευών απευθείας από τη θέση σας. 

Δεν υπάρχει πλέον χαοτική μετεγκατάσταση καλωδίων και το 
βράδυ σας μπορεί να πάρει μια χαλαρή πορεία!

Individual Accessoires - Ατομικά Accessoires
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις θέσεις του κινηματογράφου 
σας με αγάπη στη λεπτομέρεια. Επιλέξτε από μια ποικιλία 
επιλογών μοντέλου όπως φωτισμός περιβάλλοντος, θήκες 
LED και ηλεκτρική ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε 
για την προσωπική σας ικανοποίηση. Εάν προτιμάτε να έχετε 
ένα ποτήρι κρασί ενώ παρακολουθείτε ταινίες, γιατί να μην 
πάρετε ένα στήριγμα για ποτήρι αντί για μόνο την 
ποτηροθήκη. Θα βοηθήσει να κρατήσει το κρασί εκεί που 
ανήκει, στο ποτήρι! Και αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, 
μπορείτε επιπλέον να τοποθετήσετε έναν χρήσιμο τραπεζάκι.



Ποιότητα και λεπτομέρεια
Καθαρός, διαχρονικός σχεδιασμός
Προαιρετική ηλεκτρική ρύθμιση

Προαιρετική θήκη LED
Προαιρετικός φωτισμός περιβάλλοντος

Baseline
Cinema Seat Comic
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