
 

 

  

    Stand/Cooler pentru notebook 17”  

SPNS-GAMING-2F 
 

       Manual de utilizare 

This manual is available in english on www.spacer.ro 

 

 

Specificatii tehnice Caracteristici: 

Material: plastic si metal Doua ventilatoare silentioase cu LED de 140mm 

Dimensiuni: 352 x 252 x 30mm Suport de metal gaurit pentru o disipare rapida si eficienta 
a caldurii 

Greutate neta: 675g Suporta notebook-uri de 9"-17" 

Dimensiuni ventilatoare: Φ140x15mm (2buc)  Ajustabil: 5 niveluri de reglare ale inaltimi  

Debit aer: 63CFM 2 porturi USB 

Viteza maxima de rotatie ventilatoare: 1200 +/-10%RPM pliabil 

Nivel de zgomot: 20DBA 
 

Tensiune de alimentare: 5V DC 
 

Intensitate curent alimentare: 0.25A+/-10% 
 

Putere intrare: 1.25W 
 

Ventilatoarele au viteza reglabila intre 800 si 1200RPM 
 

 

Continut ambalaj: stand notebook17”, cablu USB, manual de utilizare     

          

Instructiuni de utilizare 

Avand un sistem de instalare Plug&play, standul nu necesita niciun driver suplimentar pentru a functiona. Standul include 

un cablu USB pentru alimentare.  

Introdu un conector al cablului USB in portul USB al laptopului si al doilea conector, in portul USB al standului. Conexiunea 

USB alimenteaza ventilatoarele, cat si o conexiune activa pentru alte dispozitive externe USB precum mouse, tastatura... 

Viteza de rotatie a ventilatoarelor se poate ajusta pana la maxim 1200RPM cu ajutorul rotitei de reglaj, situata langa porturile 

USB. 

Precautii 

Protectia cablului. Nu stricati cablul conectare. Evitati sa trageti sau sa rasuciti cablul in locul unde se imbina cu dispozitivul. 

A se feri de copii și de animalele de companie. 

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide. 

http://www.spacer.ro/


Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încalzire (sobe, calorifere 
et.) 

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. 

Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia 

trebuie eliminate separat de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de 

viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale 

de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro 

Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU. 

 

http://www.ecotic.ro/

