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Koelstandaard voor laptop
#24613

In hoogte verstelbare aluminium koelstandaard voor laptop met grote ventilator van 180 mm

Eigenschappen
• In 8 stappen tot 145 mm verstelbare hoogte voor betere

ergonomie
• Grote ventilator van 180 mm voor meer koelkracht
• Houdt je laptop koel voor betere prestaties
• Afstelbare ventilatorsnelheid voor stille of prestatiemodus –

voor meer rust of meer kracht
• Geperforeerde aluminium bovenplaat voor een stijlvolle

uitstraling en optimale luchtstroming
• Past op elke laptop tot 16 inch

Wat zit er in de verpakking
• Koelstandaard voor laptop

Systeem vereisten
• USB-poort (voor stroom)
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Groen is cool
De Exto Laptop Koelstandaard is gemaakt van gerecyclede
materialen. Zo blijft je laptop gekoeld en help jij het milieu
ondertussen een handje.

Maatje meer
Omdat de standaard geschikt is voor laptops tot 16 inch kun
je hierop bijna elke laptop laten rusten voor een welverdiende
pauze. 

Je grootste fan
Geef je laptop wat hij nodig heeft met aanpasbare
ventilatiesnelheid. De ventilator kan op vol vermogen draaien
in het geval van oververhitting.

Koel en comfortabel
Pas de hoogte in 8 niveaus aan, voor een ergonomische
werkhouding. Zo blijf je koel én comfortabel tijdens het
werken of gamen.
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ALGEMEEN
Fan included Yes

MATERIALS
Main material ABS Aluminum

ADJUSTABILITY
Adjustable height True Height adjustment

(steps)
8 steps

Max. lift height 215 cm

FEATURES
Extra USB port True Anti-skid True

LIGHTING
Lights False

SUSTAINABILITY
Plastic material RABS Sustainability method PCR

INPUT
Power source USB

SIZE & WEIGHT
Fan size 180 mm Total weight 630 g

Weight of main unit 630 g Depth of main product
(in mm)

255 mm

Width of main product
(in mm)

350 mm Height of main product
(in mm)

25 mm

CHARACTERISTICS
Number of fans 1 Noise level (range) 30 - 35 dBA

Rotation speed 650 RPM Air flow 87 CFM

Bearing type Sleeve

CONNECTIVITY
Cables included USB-A to USB-A 100cm

COMPATIBILITY
Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Compatible Device Types Laptop

HEADPHONE
Foldable False
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