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Suporte ventilador para portáteis de 17,3”
#20817

Suporte ventilador para portátil, ideal para jogos, com 4 velocidades ajustáveis, ventoinhas iluminadas e estrutura
robusta

Características principais
• Para todos os portáteis até 17,3 polegadas
• Arrefece o portátil para melhorar o desempenho
• Três posições reguláveis em altura para o máximo conforto
• 4 ventoinhas iluminadas a vermelho para um fluxo de ar ideal
• A velocidade das ventoinhas é regulável e até pode ser desligada
• Compartimento integrado para guardar o cabo e facilitar o

transporte

O que está na caixa
• Suporte ventilador para portátil
• Cabo de alimentação USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Porta USB (para alimentar a ventoinha)
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Gaming laptop cooling stand
Keep your laptop performing optimally while gaming for
hours, with the Trust Gaming Laptop Cooling Stand. The four
illuminated fans can be set to your preferences, from turning
them off to cooling on high-speed. And to increase comfort,
the cooling stand can be set into three different viewing
angles.

Optimal performance
Gaming has a huge impact on the performance of your
laptop, many times resulting in overheating. The GXT 278
prevents your laptop from this problem by cooling it with four
fans that optimize the airflow. Your laptop temperature stays
under control, letting you play your favorite games for hours.
Both fan-speed and viewing angle are easily adjustable.
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GERAL
Max. laptop size 17.3 " Max. weight 5 kg

Max. lift height 4.5 cm Height adjustment
(steps)

3 steps

Fan included Yes, 4x Height of main product
(in mm)

406 mm

Width of main product
(in mm)

286 mm Depth of main product
(in mm)

30 mm

Total weight 752 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included Separate, 60cm

CHARACTERISTICS
Bearing type Sleeve

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features Gaming lights in fans.

Buttons: 1 top fan controller,
1 bottom fan controller
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