Exto Cooling Stand for laptops up to 16 inch

#24613

Suporte de Arrefecimento para Portátil

Suporte de Arrefecimento para Portátil estiloso com uma ventoinha de 180mm e altura ajustável

Características principais

• Altura ajustável em 8 passos - até 145mm - para uma ergonomia
melhor
• Grande ventoinha de 180mm para uma potência de
arrefecimento maior
• Melhora o desempenho do seu portátil ao mantê-lo fresco
• Velocidade da ventoinha ajustável desde os modos “silencioso”
ao “desempenho” - para quando precisar de paz ou de potência
• Placa superior de alumínio perfurada para uma aparência
elegante e uma circulação de ar ideal
• Serve para qualquer portátil, até 16 polegadas

O que está na caixa

• Suporte de Arrefecimento

Requisitos de sistema

• Entrada USB (para carregamento)
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Exto Cooling Stand for laptops up to 16 inch
Feeling cool, going green
The Exto Laptop Cooling Stand is made from recycled
materials, meaning both you and your laptop are cool – for
helping the environment.

Size doesn’t matter
Suitable for any laptop up to 16 inches, the Exto is ready and
waiting to give your laptop a break.

Your biggest fan
Get the most out of your laptop with adjustable fan speed
that enables peak performance in high-heat situations.

Cool – and comfortable – customer
An adjustable 8-step height provides improved ergonomics,
so you stay cool and comfortable when working or gaming.
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Exto Cooling Stand for laptops up to 16 inch
GERAL
Fan included

Yes

MATERIALS
Main material

ABS Aluminum

ADJUSTABILITY
Adjustable height

True

Max. lift height

215 cm

Height adjustment
(steps)

8 steps

Anti-skid

True

Sustainability method

PCR

FEATURES
Extra USB port

True

LIGHTING
Lights

False

SUSTAINABILITY
Plastic material

RABS

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

Number of fans

1

Noise level (range)

30 - 35 dBA

Rotation speed

650 RPM

Air flow

87 CFM

Bearing type

Sleeve

Max. weight

2.5 kg

CHARACTERISTICS

CONNECTIVITY
Cables included

USB-A to USB-A 100cm

COMPATIBILITY
Max. laptop size

16 "

Compatible Device Types Laptop

HEADPHONE
Foldable

False
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Exto Cooling Stand for laptops up to 16 inch
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