Flex USB Mini Fan With Clock

#23235

USB-miniventilator met klok

Aansluitbare USB-koelventilator met flexibele zwanenhals en ingebouwde LED-klok

Eigenschappen

• Draagbare metalen koelventilator met flexibele zwanenhals
• Ingebouwde LED-klok die de tijd aangeeft wanneer de ventilator
aanstaat
• Kan worden gevoed met een USB-lader, laptop of powerbank,
zodat de ventilator overal kan worden gebruikt
• De zachte bladen kunnen veilig worden aangeraakt wanneer de
ventilator draait
• Metalen behuizing met flexibele zwanenhals van 30 cm voor een
luchtstroom die 360 kan worden gedraaid
• Houdt de tijd ook bij wanneer het apparaat is uitgeschakeld of
geen USB-voeding heeft

Wat zit er in de verpakking
• Koelventilator

Systeem vereisten

• USB-poort (bijv. in laptop, USB-lader of powerbank)

• Gebruikershandleiding
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Flex USB Mini Fan With Clock
Houd het hoofd koel!
Blijf overal koel met deze aansluitbare mini-bureauventilator.
Deze slimme ventilator beschikt over een klok met
ledverlichting die, wanneer ingeschakeld, de tijd weergeeft
tussen de draaiende ventilatorbladen door.

Functioneel ontwerp
De ventilator heeft een veilig en functioneel ontwerp met een
metalen behuizing en een flexibele zwanenhals van 30 cm
voor een luchtstroom die 360 kan worden gedraaid. Pas de
ventilatorstand aan en u kunt altijd het hoofd koel houden! U
hoeft zich geen zorgen te maken over de bladen; deze zijn
gemaakt van zacht materiaal en u kunt ze zelfs aanraken
wanneer ze ronddraaien.

USB-gevoed
Deze miniventilator is zeer eenvoudig te gebruiken, omdat
deze via USB van stroom wordt voorzien. Sluit de ventilator
aan op uw USB-lader, laptop of powerbank en geniet van de
verkoeling. De klok onthoudt de tijdsinstelling, zelfs wanneer
deze wordt uitgeschakeld of wordt losgekoppeld van de
voedingsbron.
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Flex USB Mini Fan With Clock
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

85 mm

Width of main product
(in mm)

12 mm

Depth of main product
(in mm)

410 mm

Total weight

60 g

Weight of main unit

60 g

INPUT
Power source

USB, battery

CHARACTERISTICS
Fan size

90 mm

Noise level (range)

45 - 50 dBA

Rotation speed

1300 RPM

Bearing type

N/a

On/off

Indicators

Activity

Special features

Clock display, flexible steel
wire (chrome plated) neck
360', flexible blades for safe
usage, keeps time when
powered off.

CONTROL
Controls

HEADPHONE
Foldable

True

FEATURES
Anti-skid

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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