
Allmän information

Har du någonsin upplevt att din bärbara dator saktat ned 
eller kraschat när du var mitt i en film eller arbetade på ett 
viktigt projekt? Undvik såna problem som på sikt kan ge 
permanenta skador på din bärbara dator med Nedis®s 
notebookkylare. Den cirkulerar ett flöde av luft och håller 
din bärbara dator vid en konstant temperatur. 
Nedis®s notebookkylare har dessutom ett integrerat stativ 
och en USB-hubb, vilket garanterar ett bra arbete.

Features

• 2x 140 mm fläktar för effektiv och extremt tyst drift
• Kompatibel med alla avancerade bärbara datorer
• Metallgaller design för effektivt luftflöde och ett elegant 
utseende
• Passar 18" bärbara datorer och mindre.
• Plug & Play
• Inbyggt ställ för flera olika vinklar
• integrerat kommunikationsnav för en extra USB-port när 
kylaren är ansluten

Specifikationer

Fläkt: 2
Vinkel: 4
Fan size: 140 mm
Färg: Svart
Material: Plastic / Metal
Skärmstorlek/modell: upp till 18 Tum
Anslutning: 2x USB
Stativ/fästestyp: Hemanvändning
Stativ/fästestyp: Kontorsanvändning
Egenskap: Justerbar

Försäljningsinformation

Order code: NBCR200BK
Produktbeskrivning: Ställ för bärbar dator | upp till 18 

tum | Universella
Förpackning: Giftbox
Varumärke: Nedis

Antal LxBxH (mm) Vikt

1 58x273x395 980 gr.
20 410x555x560 20600 gr.
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Paketet innehåller

Kylare för bärbar dator
USB-kabel
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