GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand

#23581

Suporte ventilador para portátil

Suporte ventilador para portátil gaming com iluminação LED premium e 5 ventoinhas

Características principais

• Design premium com placa superior robusta em rede de
alumínio
• Melhore o desempenho do seu portátil e crie uma melhor altura
e ângulo de visualização
• 5 ventoinhas iluminadas a azul (1x 130 mm, 4x 50 mm)
• Indicado para qualquer portátil até 17,3"
• Regule o ângulo em 5 níveis, até 190 mm de altura
• Inclui suporte para telemóvel amovível para colocá-lo à vista

O que está na caixa
• Suporte ventilador

Requisitos de sistema
• Porta USB

• Suporte amovível para telemóvel
• Cabo de alimentação USB
• Guia do utilizador

Data de publicação: : 19-06-2020
© 2020 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.

Número do artigo: 23581
URL: www.trust.com/23581
Código EAN: 8713439235814
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23581/materials

GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand
Stay Cool
Want to stay cool during the most heated gaming sessions?
Or switch from play to work without taking any breaks? The
Trust GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand will keep your
equipment cool in every situation. With the blue illumination
added to the 5 fans, you’ll stay cool in every sense of the
word.

Peak Performance
The sturdy aluminium design of the stand fits every laptop up
to 17.3”. Even the biggest ones will stay cool, thanks to the
stand’s 5 fans. Keeping your laptop cool will result in the best
possible performance.

Finding Your Angle
The stand can be adjusted in 5 different steps, up to 190mm
high. As a result, you will be able to find the perfect viewing
height and angle. You won’t just stay cool, but you’ll have a
better overview of your matches.

An Eye on your Phone
Worried that you’re going to get too absorbed in your game
and miss that important phone notification? We’ve got you
covered: the detachable phone stand allows you to place your
phone in sight, ensuring that you won’t miss a thing.
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GXT 1125 Quno Laptop Cooling Stand
GERAL
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

LED colours

Blue

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

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

USB

CHARACTERISTICS
Number of fans

5

CONNECTIVITY
Cables included

Separate, 100cm

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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