Cyclone Notebook Cooling Stand

#17866

Suporte ventilador para portátil
Características principais

• Suporte para portátil com duas ventoinhas silenciosas
incorporadas, para uma inclinação de trabalho confortável e
proteção contra sobreaquecimento
• Configuração com 8 níveis de ajustamento para levantar e
inclinar o ecrã e o teclado do seu portátil e, com isso, aumentar
o seu conforto
• Maior eficiência de ventilação do seu portátil e protege o seu
mobiliário ou as pernas do calor
• Indicado para qualquer portátil, netbook ou MacBook com ecrã
até 16"
• Ventoinhas alimentadas via USB: não necessita de ligar o
suporte a uma tomada de parede
• Almofadas protetoras em borracha que não deixam derrapar
nem riscar o portátil
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Cyclone Notebook Cooling Stand
GERAL
Max. laptop size

15.6 "

Max. weight

10 kg

Max. lift height

3.5 cm

Height adjustment
(steps)

8 steps

Fan included

2 built-in fans

Height of main product
(in mm)

230 mm

Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm

Total weight

531 g

INPUT
Power source

USB

CONNECTIVITY
Cables included

Storable 50cm USB-cable

HEADPHONE
Foldable

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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