
PODKŁADKA CHŁODZĄCA DO LAPTOPA + USB
PK17

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Podkładka chłodząca do laptopa - umożliwia to wygodne dopasowanie wysokości ekranu. Szczególne polecane
dla poprawy warunków pracy. Wyposażona w 2 duże i ciche wentylatory chłodzące dolną część laptopa.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Wyposażona w 2 duże i ciche wentylatory chłodzące dolną część laptopa. 
• Wentylator pracuje generując hałas tylko 23 db, co czyni konstrukcje wyjątkowo cichą w stosunku do 

konkurencji. 
• Bardzo wytrzymała i solidnie wykonana obudowa. 
• Regulacja szerokości podstawek - umożliwia korzystanie z większych oraz mniejszych notebooków. 
• Dzięki temu urządzeniu zyskujemy wydajne chłodzenie laptopa. Podkładka zasilana jest poprzez 

podłączenie jej do komputera za pomocą dołączonego kabelka USB. Dodatkowy port USB może służyć
do podłączenia dodatkowego urządzenia. 

• Wyposażona w gumowe podkładki tłumiące drgania. 
• Chłodzenie laptopa zapewnia dłuższą żywotność baterii oraz stabilną pracę komputerów przenośnych. 
• Podkładka może być używana ze wszystkimi laptopami o przekątnej powyżej 12". 

Specyfikacja:

• Materiał: metal + tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: port USB (DC 5V) 
• Natężenie prądu: 0,25A 
• Kąt nachylenia podkładki: 7° 
• Średnica śmigła wentylatora: 12 cm 
• Ilość wentylatorów: 2 
• Podświetlenie: niebieskie 
• Obroty: 700 RPM ± 10% 
• Przepływ powietrza: 71 CFM 
• Hałas: 23 dB 
• 1 port USB do podłączenia dodatkowych urządzeń (pod spodem) 
• Wbudowany przycisk włączania/wyłączania podkładki 
• Kompatybilna z portami USB typu A 
• Waga: 0,6 kg 
• Wymiary: 35 cm x 26 cm x 2,8 cm 
• Kolor: czarny 

Instrukcja obsługi:

- Umieść podkładkę na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Postaw notebook’a na podkładce.
- Podłącz kabel USB typu A urządzenia do portu USB typu A w laptopie.
- Wciśnij przycisk włącznika, aby uruchomić wentylatory w podkładce.
- Ponownie wciśnij przycisk włącznika, aby wyłączyć wentylatory.
- Zawsze odłączaj podkładkę od portu USB kiedy nie korzystasz z niej przez dłuższy czas.

Środki ostrożności: 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie  rozmontowywać  urządzenia  na  części!  Samodzielne  modyfikacje  mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

