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Koelstandaard met meerkleurige verlichting voor laptops
#24192

Koelstandaard met meerkleurige verlichting voor laptops om je laptop koel te houden tijdens verhitte gamingsessies

Eigenschappen
• Koelstandaard met grote ventilator van 200 mm om je laptop

koel te houden
• Pas de snelheid van de ventilator aan voor een stillere werking

of meer verkoeling
• Meerkleurige verlichting maakt de look van je gaminglaptop af
• Kies uit 5 verschillende kleurenmodi (neon, regenboog,

afwisselende kleuren, één kleur, knipperen, uit)
• Betere ergonomie doordat je je laptop hoger kunt neerzetten
• Pas de hoek in 4 stappen aan tot maximaal 210 mm hoog

Wat zit er in de verpakking
• RGB-koelstandaard
• USB-voedingskabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Laptops van maximaal 17,3 inch
• USB-poort (voor voeding)



GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated Laptop Cooling Stand

Publicatie datum: 01-05-2021 Artikelnummer: 24192
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/24192
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439241921
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24192/materials

Koel, kalm en knap
Je laptop koel houden tijdens verhitte gamingsessies, in een
ergonomische houding blijven zitten om overbelasting van je
nek en rug te voorkomen en er ook nog goed uitzien dankzij
de meerkleurige verlichting: maak je gaminglook compleet en
hou het cool.

Luchtstroom
De Trust Aura heeft een koelventilator van 200 mm om je
laptop koel te houden wanneer deze tijdens gameplay hard
moet werken. Games kunnen veeleisend zijn voor een laptop,
dus terwijl je hardware hard werkt om je een goede
gamingervaring te leveren, zorgt deze ventilator ervoor dat je
laptop lekker koel blijft. En als je game niet zo veel van je
laptop vraagt, kun je overschakelen op de stille modus voor
een geruisloos, verfrissend briesje.

Ergonomie
Deze koelstandaard is geschikt voor laptops van maximaal
17,3 inch. Laptops veroorzaken vaak nek- of rugpijn vanwege
de slechte kijkhoek, maar dat is met de Trust Aura verleden
tijd. Pas de hoek van de Aura in 4 verschillende stappen aan
tot een maximum van 210 mm hoog, zodat je de
ergonomische kijkhoek kunt kiezen die voor jou het meest
geschikt is.

Het oog wil ook wat!
Het metaalgaas is er niet alleen om voor een goede
luchtstroom, maar zorgt er ook voor dat je gaminginstallatie
er stijlvol uitziet! En omdat het bij gamen draait om opvallen,
kun je met de verstelbare, meerkleurige verlichting je eigen
look creëren. Kies uit 5 verschillende kleurenmodi (neon,
regenboog, afwisselende kleuren, één kleur, knipperen, uit) en
geef je gaminginstallatie echt een persoonlijk tintje.



GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated Laptop Cooling Stand

Publicatie datum: 01-05-2021 Artikelnummer: 24192
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/24192
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439241921
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24192/materials

ALGEMEEN
Max. laptop size 17 " Max. weight 10 kg

Max. lift height 20 cm Fan included 200mm

Height of main product
(in mm)

26 mm Width of main product
(in mm)

421 mm

Depth of main product
(in mm)

312 mm Total weight 1000 g

CONNECTIVITY
Extra USB port False Cables included 80cm USB to DC cable

ADJUSTABILITY
Height adjustment
(steps)

5 steps Adjustable height True

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

INPUT
Power source USB

CHARACTERISTICS
Number of fans 1 Fan size 200 mm

Noise level (range) 25 - 30 dBA Rotation speed 450 - 700 RPM

Air flow 13 - 68 CFM Bearing type Sleeve

CONTROL
On/off button True

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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