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Suporte ventilador para portátil
#20400

Suporte ventilador para portátil com uma grande ventoinha iluminada a azul, para teclar com todo o conforto e maior
ventilação

Características principais
• Ventoinha grande (130 mm), silenciosa, alimentada por USB

para maior ventilação
• Iluminação a azul atraente
• Evita o sobreaquecimento do portátil
• Placa superior em rede metálica para melhor circulação de ar
• Design inclinado, concebido para teclar com todo o conforto
• Com porta USB adicional

O que está na caixa
• Suporte ventilador para portátil com cabo

USB incluído

Requisitos de sistema
• Porta USB
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Laptop cooling stand with big blue illuminated fan
for comfortable typing with enhanced cooling
The Trust Arch Laptop Cooling Stand prevents your laptop
from overheating and enables a comfortable working
experience.

Cooling
When you are working on your laptop for long periods of time
your laptop can get overheated. With the Trust Arch you can
protect your laptop from any overheating damage. The
meshed metal top plate is designed to direct heat away from
your laptop. Combined with the 130 mm fan, the Trust Arch
ensures enhanced cooling of your laptop.

Advanced Working Experience
The tilted design of the Trust Arch ensures that you can type
with more comfort. The included fan does its job silently,
allowing you to focus on your work.

USB powered
The Trust Arch can be powered by the USB port of your
laptop. It can therefore be used any place you would like. The
Trust Arch features an additional USB port, allowing you to
connect another device.
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GERAL
Max. laptop size 15.6 " Max. weight 3 kg

Max. lift height 5 cm Fan included Yes, illuminated by 2 blue
LED lights

Height of main product
(in mm)

343 mm Width of main product
(in mm)

315 mm

Depth of main product
(in mm)

354 mm Total weight 640 g

INPUT
Power source USB

CHARACTERISTICS
Fan size 130 mm Bearing type Ball

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features USB loop through cable
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