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Ventoinha de arrefecimento
#23072

Ventoinha de arrefecimento USB leve com pega de transporte para o escritório, casa e viagens

Características principais
• Ventoinha de arrefecimento portátil que poder ser utilizada em

qualquer lugar: no escritório, em casa ou em viagem
• Design seguro e leve com pega de transporte e proteção do ecrã
• Funciona silenciosamente, com um nível de ruído máximo de 42

dB
• Alimentada através de qualquer carregador USB de parede,

portátil, carregador portátil, etc.
• Fluxo de ar forte, regulável verticalmente
• Base antiderrapante estável com interruptor de ligar/desligar

integrado

O que está na caixa
• Ventoinha de arrefecimento

Requisitos de sistema
• Porta USB para alimentação (p.ex., carregador USB, carregador portátil ou

computador)
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GERAL
Height of main product
(in mm)

177 mm Width of main product
(in mm)

140 mm

Depth of main product
(in mm)

102 mm Total weight 225 g

INPUT
Power source USB

CONNECTIVITY
Cables included Fixed USB cable 1 meter

CONTROL
Controls On/off

CHARACTERISTICS
Bearing type Brushless

FEATURES
Anti-skid True Special features Adjustable angle up and

down
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