GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated Laptop Cooling Stand

#24192

Çok renkli aydınlatmalı Dizüstü Bilgisayar Soğutma Standı

Çok renkli aydınlatmalı soğutma standı en ateşli oyunlarda bile dizüstü bilgisayarınızı soğuk tutar

Key features

• Dizüstü bilgisayarınızı soğutmak için büyük 200 mm fanlı
soğutma standı
• Sessiz mod veya performans modu için fanın hızını
ayarlayabilirsiniz
• Çok renkli aydınlatma oyun bilgisayarınıza tarz katar
• 5 farklı renk modu arasından seçim yapın (neon, gök kuşağı,
nabız, düz, titreme, kapalı)
• Dizüstü bilgisayarınızı yükselterek ergonomiyi artırır
• Açıyı 210mm yüksekliğe kadar 4 adımda ayarlayın

What's in the box

System requirements

• USB güç kablosu

• USB portu (güç için)

• RGB Soğutma Standı

• 17,3 inçe kadar olan dizüstü bilgisayar

• Kullanım Kılavuzu
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GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated Laptop Cooling Stand
Sakin ve Odaklı
Hararetli oyun seansları sırasında dizüstü bilgisayarınızı serin
tutun, çok renkli aydınlatma sayesinde harika görünürken
boynunuzdaki ve sırtınızdaki gerilimi azaltmak için ergonomik
bir pozisyona geçin. Oyun tarzınızı tamamlayın ve rahat kalın.

Hava akışı
Trust Aura, dizüstü bilgisayarınız oyun sırasında tüm gücünü
kullanırken 200 mm fanı sayesinde bilgisayarınızı soğuk
tutacaktır. Oyunlar dizüstü bilgisayar için oldukça zorlayıcı
olabilir, bu nedenle donanımınız size harika bir oyun deneyimi
sunmak için elinden geleni yaparken, bu fan dizüstü
bilgisayarınızın serin kalmasını sağlayacaktır. Eğer oyununuz o
bilgisayarınızın performansı için o kadar da zorlu değilse,
sessiz, ferahlatıcı bir esinti için sessiz moda geçin.

Ergonomi
Bu soğutma standı 17,3 inçe kadar herhangi dizüstü ile
uyumludur. Dizüstü bilgisayarlar genellikle kötü izleme
açısından dolayı sırt veya bel ağrısı yapar, ancak Trust Aura
farklıdır. Aura'nın açısını 4 adımda, 210 mm yüksekliğe kadar
değiştirebilirsiniz, bu sayede size en uygun ergonomik izleme
açısını alırsınız.

Görüntü de Önemlidir!
Metal ap sadece harika hava akışı sağlamak için değil, aynı
zamanda kurulumunuza harika bir görüntü de sağlar!
Oyunculuk her açıdan kendini göstermek ile alakalı
olduğundan ayarlanabilir çok renkli aydınlatma size benzersiz
bir görünüm sağlar. 5 farklı renk modundan birini seçin (neon,
gökkuşağı, nabız, düz, yanıp sönme, kapalı) ve gerçekten size
ait bir oyun sistemi yaratın.
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GXT 1126 Aura Multicolour-illuminated Laptop Cooling Stand
GENERAL
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

False

Cables included

80cm USB to DC cable

5 steps

Adjustable height

True

True

LED colours

Full RGB

CONNECTIVITY
Extra USB port

ADJUSTABILITY
Height adjustment
(steps)

LIGHTING
Lights

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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