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Koelstandaard voor laptop
#23581

Hoogwaardige koelstandaard met ledverlichting en 5 ventilatoren voor gaminglaptops

Eigenschappen
• Hoogwaardig ontwerp met stevige bovenplaat van

aluminiumgaas
• Vergroot de prestaties van je laptop en zorg voor een betere

kijkhoogte en -hoek
• 5 ventilatoren met blauwe verlichting (1x 130 mm, 4x 50 mm)
• Geschikt voor alle laptops van maximaal 17,3 inch
• Pas de hoek in 5 stappen aan tot maximaal 190 mm hoog
• Inclusief afneembare telefoonhouder zodat je je telefoon in het

zicht kunt houden

Wat zit er in de verpakking
• Koelstandaard
• Afneembare telefoonhouder
• USB-voedingskabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• USB-poort
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Blijf cool
Wil je cool blijven tijdens de meest verhitte gamingsessies? Of
zonder pauze wisselen tussen werken en spelen? De Trust
GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand behoedt je in iedere
situatie voor oververhitting. En met de blauwe verlichting op
de 5 ventilatoren ben je cool in iedere zin van het woord.

Beste prestaties
Het stevige aluminium design van de koelstandaard is
geschikt voor iedere laptop tot een grootte van 17.3”. Dankzij
de 5 ventilatoren zullen zelfs de grootste modellen niet te
warm worden, wat zorgt voor de beste mogelijke prestaties.

De juiste hoek
De standaard kan in 5 stappen worden aangepast, tot 190mm
hoog. Hierdoor is het mogelijk om de ideale kijkhoogte en
-hoek te vinden. Zo hou je het overzicht over je games of je
werk.

Mis geen notificatie
Ben je bang dat je zo opgaat in je game of je werk en
vervolgens belangrijke notificaties op je telefoon mist? Geen
zorgen: de afneembare telefoonhouder houdt hem in zicht,
zodat je van alles op de hoogte blijft.
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ALGEMEEN
Main material Aluminum Max. laptop size 17 "

Max. weight 9.4 kg Max. lift height 19 cm

Height adjustment
(steps)

5 steps Fan included Yes, 1x 130mm 4x50mm

Height of main product
(in mm)

50 mm Width of main product
(in mm)

400 mm

Depth of main product
(in mm)

280 mm Total weight 1060 g

Weight of main unit 1012 g

LIGHTING
Lights True LED colours Blue

INPUT
Power source USB

CHARACTERISTICS
Number of fans 5 Fan size 130 mm

Fan size (of fan 2, 3, 4, 5) 50 mm Noise level (range) 45 dBA

Rotation speed 800 RPM Air flow 70 CFM

Bearing type Sleeve

CONNECTIVITY
Cables included Separate, 100cm

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT TOP 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1
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