Azul Laptop Cooling Stand with dual fans

#20104

Suporte ventilador para portátil com ventoinha dupla

Suporte ventilador para portátil com 2 ventoinhas iluminadas a azul, para teclar com todo o conforto e maior ventilação

Características principais

• 2 ventoinhas alimentadas por USB para maior ventilação
• Iluminação a azul atraente
• Grande superfície de 360 x 280 mm para portáteis até 17,3”
• Evita o sobreaquecimento do portátil
• Placa superior em rede metálica para melhor circulação de ar
• Design inclinado, concebido para teclar com todo o conforto

O que está na caixa

• Suporte ventilador para portátil com cabo
USB incluído

Requisitos de sistema
• Porta USB

Data de publicação: : 11-07-2019
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 20104
URL: www.trust.com/20104
Código EAN: 8713439201048
Imagens de alta resolução: www.trust.com/20104/materials

Azul Laptop Cooling Stand with dual fans
GERAL
Max. laptop size

17.3 "

Max. weight

3 kg

Max. lift height

5 cm

Fan included

Height of main product
(in mm)

360 mm

Width of main product
(in mm)

Yes, 2 illuminated by 4 blue
LED lights
280 mm

Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight

640 g

Bearing type

Ball

Special features

USB loop through port

INPUT
Power source

USB

CONNECTIVITY
Cables included

55cm USB-cable attached

CHARACTERISTICS
Fan size

125 mm

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True
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