GNS-102 Laptop Cooling Stand

#21174

Suporte ventilador para portátil

Suporte ventilador para portátil para jogos com ventoinha silenciosa de grandes dimensões, iluminada a vermelho e
caixa metálica robusta

Características principais

• Arrefece o seu portátil para aumentar o desempenho
• Ventoinha de grandes dimensões iluminada a vermelho
• Ventoinha silenciosa alimentada por USB
• Controlo ajustável da velocidade da ventoinha
• Porta loop through USB
• Para portáteis até 17,3"

O que está na caixa

• Suporte ventilador para portátil

Requisitos de sistema

• Porta USB (para alimentar a ventoinha)

• Cabo de alimentação USB
• Guia do utilizador
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GNS-102 Laptop Cooling Stand
GERAL
Max. laptop size

17 "

Max. weight

5 kg

Fan included

Yes

Height of main product
(in mm)

320 mm

Width of main product
(in mm)

266 mm

Depth of main product
(in mm)

44 mm

Total weight

984 g

LED colours

Red

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

USB

CHARACTERISTICS
Number of fans

1

Fan size

200 mm

Rotation speed

350 - 550 RPM

Air flow

57 CFM

Bearing type

Ball

Special features

Buttons: fan speed control
and fan power on/off.

CONNECTIVITY
Cables included

USB cable 60 cm

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True

CONTROL
Indicators

Power
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