Victu USB Powered Desk Fan

#23254

Ventoinha USB de secretária

Ventoinha de secretária alimentada por USB com relógio LED integrado

Características principais

• Ventoinha portátil totalmente em metal para utilização em
secretária
• Relógio LED integrado que mostra as horas quando a ventoinha
está liga
• Alimentada através de qualquer carregador USB, portátil ou
carregador portátil, por isso pode ser utilizada em todo o lado
• Ventoinha de 120 mm para um fluxo de ar potente
• Mantém a indicação das horas, mesmo quando desligada ou
removida da alimentação USB
• A ventoinha pode ser utilizada com ou sem visor do relógio

O que está na caixa
• Ventoinha

Requisitos de sistema

• Porta USB (p. ex. portátil, carregador USB ou carregador portátil)

• Guia do utilizador
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Victu USB Powered Desk Fan
Pretty cool
Keep it cool with the fun Victu USB Powered Desk Fan. This
clever fan features a LED clock which displays the time when
turned on: it is the ideal accessory for on your desk!

Everywhere on time
Victu has a safe, metal design with a 120mm fan for a
powerful airflow. You can take this it everywhere with you, the
clock will remember the time setting, even when it is switched
off or removed from the power source.

USB powered
This desktop fan is super easy to use since it is powered via
the 180cm USB cable. Plug it into your USB charger, laptop or
powerbank, and it is ready to cool you down. It is that easy!
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Victu USB Powered Desk Fan
GERAL
Height of main product
(in mm)

165 mm

Width of main product
(in mm)

120 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm

Total weight

365 g

Weight of main unit

365 g

INPUT
Power source

USB

CONNECTIVITY
Cables included

1.75m Fixed on Fan

CHARACTERISTICS
Fan size

120 mm

Noise level (range)

50 - 60 dBA

Rotation speed

2300 RPM

Air flow

500 - 580 CFM

Bearing type

Brush-less motor, without

Indicators

Activity

Special features

LED Clock Display

bearing

CONTROL
Controls

LED, on/off, set

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BACK 1

PACKAGE VISUAL 1

Data de publicação: : 16-07-2019
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

PACKAGE FRONT 1

Número do artigo: 23254
URL: www.trust.com/23254
Código EAN: 8713439232547
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23254/materials

