Blaze USB-Powered Cooling Fan

#24311

Ventilator met USB-voeding

Bureau ventilator met USB-voeding voor een comfortabele temperatuur tijdens het werken of gamen

Eigenschappen

• Stevig en slijtvast metalen frame met rubberen voetjes
• Voeding via een USB-netspanningslader, laptop, powerbank enz.
• Grote ventilator van 17 cm voor een sterke stroom koele lucht
• Pas de snelheid van de ventilator aan voor een sterke of zachte
luchtstroom
• Kabellengte van 120 cm voor optimale flexibiliteit op je bureau
• De richting van de luchtstroom is aan te passen

Wat zit er in de verpakking
• Koelventilator

Systeem vereisten

• USB-poort (bijv. in laptop, USB-lader of powerbank)
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Blaze USB-Powered Cooling Fan
Lang leve metalen ventilatoren
De zomers worden ieder jaar warmer, maar tijdens het
werken, gamen of ontspannen wil je natuurlijk je hoofd koel
houden. Gelukkig is er de Trust Blaze. Een grote, maar toch
draagbare metalen ventilator die je door de warmste
zomerdagen heen helpt.

Groot en sterk
De Blaze bestaat uit een 17 cm grote ventilator waarmee je je
hoofd koel kunt houden tijdens een warme dag. De
ventilatorsnelheid kan eenvoudig worden aangepast door te
schakelen tussen een sterke of zachte luchtstroom. De
richting van de luchtstroom kan ook worden veranderd. De
behuizing van de ventilator is volledig van metaal en zeer
stevig, terwijl de met rubber beklede voetjes ervoor zorgen
dat de ventilator stevig blijft staan.

Flexibel
De Trust Blaze wordt geleverd met een 120 cm lange
USB-kabel, zodat je de ventilator waar je maar wilt op je
bureau kunt zetten. En omdat de ventilator gebruikmaakt van
een reguliere USB-aansluiting, kan deze van stroom worden
voorzien door je laptop of pc, of gebruik gewoon een
USB-adapter om de ventilator op het stopcontact aan te
sluiten. Als je op een warme dag liever naar het strand gaat,
kun je de Blaze met je meenemen. Sluit de ventilator aan op
een powerbank (afzonderlijk verkocht) voor draagbaar
gebruik en geniet van een koel briesje, waar je ook bent.
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Blaze USB-Powered Cooling Fan
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

230 mm

Width of main product
(in mm)

120 mm

Depth of main product
(in mm)

245 mm

Total weight

1010 g

Weight of main unit

1010 g

INPUT
Power source

USB

CHARACTERISTICS
Fan size

220 mm

Noise level (range)

60 dBA

Air flow

69 CFM

Bearing type

Sleeve

Special features

2 speeds

HEADPHONE
Foldable

False

FEATURES
Anti-skid

True
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