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Ventoinha alimentada por USB
#24311

Ventoinha alimentada por USB de secretária, para uma temperatura agradável enquanto trabalhas ou te divertes

Características principais
• Corpo totalmente em metal, robusto e resistente com pés em

borracha
• Alimentada através de qualquer carregador USB de parede,

portátil, powerbank, etc.
• Ventoinha grande com 17 cm para um fluxo forte de ar frio
• Regula a velocidade da ventoinha para um fluxo elevado ou

reduzido de ar
• Cabo de 120 cm para total flexibilidade de posicionamento na

secretária
• Direção de fluxo de ar ajustável

O que está na caixa
• Ventoinha

Requisitos de sistema
• Porta USB (p. ex. portátil, carregador USB ou powerbank)
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Long Live Metal Fans
Summers are getting hotter every year, but you need to keep
your head cool when you work, play, or relax. Thankfully
there’s the Trust Blaze. A big - yet portable - metal fan that will
help you get through the hottest of summer days.

Big and Strong
The Blaze uses a 17cm big fan to cool your head during a hot
day. The fan speed can be easily controlled by switching
between a high or low air flow, and the air-stream direction is
adjustable to your liking as well. The body of this fan is
completely made out of metal and very sturdy, while the
rubberised feet keep the fan stable.

Flexible
The Trust Blaze comes with a 120cm long USB cable so you
can place it on your desk, wherever you like. And because it
uses a regular USB connection, it can be powered by your
laptop or desktop PC, or just use a USB charger to connect it
to a wall plug. On the hot summer days when you prefer to go
to the beach, take the Blaze with you. Connect it to a power
bank (sold separately) for portable use and relax with a cool
summer breeze wherever you are.
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GERAL
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

HEADPHONE
Foldable False

FEATURES
Anti-skid True Special features 2 speeds



Blaze USB-Powered Cooling Fan

Data de publicação: : 01-05-2021 Número do artigo: 24311
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24311
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439243116
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24311/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BACK 1
PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

