Blaze USB-Powered Cooling Fan

#24311

USB Güçlü Soğutma Fanı

Çalışma veya oyun sırasında konforlu bir sıcaklık için masaüstü USB güçlü soğutma fanı

Key features

• Kauçuk ayaklı, şağlam ve dayanıklı tamamen metal gövde
• Herhangi bir USB'li şarj prizi, dizüstü bilgisayar, power bank vb.
cihazlarla çalıştırılabilir.
• Güçlü bir serin hava akışı için büyük 17cm fan
• Yüksek veya düşük hava akışı için fanın hızını ayarlayabilirsiniz
• Masanıza yerleştirirken tam bir esneklik için 120cm kablo
• Ayarlanabilir hava akış yönü

What's in the box
• Soğutma fanı
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System requirements

• USB bağlantı noktası (örneğin dizüstü bilgisayar, USB şarj cihazı veya taşınabilir
şarj cihazı)
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Blaze USB-Powered Cooling Fan
Çok Yaşasın Metal Fanlar
Her geçen yıl yazlar daha sıcak oluyor, ancak çalışırken,
oynarken ve rahatlarken serinlemeniz gerek. Neyse ki Trust
Blaze var. Büyük (ancak taşınabilir) bir metal fan olan Blaze en
sıcak yaz günlerinde bile yanınızda.

Büyük ve Güçlü
Blaze, sizi sıcak günlerde serinletmek için 17cm'lik fan kullanır.
Fan hızı, yüksek ve düşük hava akışına değiştirilerek hızlar
arasında geçiş için kontrol edilebilir ve hava akışı yönü de
istediğiniz şekilde ayarlanabilir. Bu fanın gövdesi tamamen
metalden yapılmıştır ve oldukça dayanıklıdır, ayrıca kauçuk
ayaklar fan'ı stabil tutar.

Esnek
Trust Blaze 120 cm'lik USB kablosu ile gelir, bu sayede
masanızda istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ayrıca sıradan USB
bağlantısı sayesinde dizüstü bilgisayarınız veya PC'nizden güç
alabilir veya bir USB şarj aleti ile duvar prizinize
bağlayabilirsiniz. Sahillere gitmek istediğiniz sıcak yaz
günlerinde Blaze'i yanınızda götürün. Portatif kullanım için bir
power bank'e bağlayın (ayrı satılır) ve nerede olursanız olun
serin bir yaz esintisi ile rahatlayın.
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Blaze USB-Powered Cooling Fan
GENERAL
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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