Xstream Breeze USB-Powered Cooling Fan

#20401

Ventoinha alimentada por USB

Ventoinha alimentada por USB de secretária, para uma temperatura agradável enquanto trabalha ou se diverte

Características principais

• Corpo e ventoinha totalmente em metal, sólidos e duradouros
• Utiliza a porta USB do seu portátil ou PC, não sendo necessária
qualquer tomada eléctrica de parede
• Ventoinha grande com 20 cm para um fluxo forte de ar frio
• Cabo de 115 cm para completa flexibilidade de colocação na sua
secretária
• Utilize-a em qualquer lugar se estiver ligada a uma fonte de
energia (opcional)
• Direcção de fluxo de ar ajustável

O que está na caixa
• Ventoinha

Requisitos de sistema

• Porta USB (p.ex., portátil, carregador USB ou fonte de energia)
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Xstream Breeze USB-Powered Cooling Fan
GERAL
Height of main product
(in mm)

240 mm

Width of main product
(in mm)

245 mm

Depth of main product
(in mm)

140 mm

Total weight

521 g

INPUT
Power source

USB

CONNECTIVITY
Cables included

Separate USB cable, 110 cm

CONTROL
Controls

Power on/off

CHARACTERISTICS
Bearing type

Ball

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True
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