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Specifikace: 
• Celkové rozměry: 385*260*30 mm 
• Ventilátory: 2 x 125, modrá LED 
• Materiál: plast a kov 
• Nastavitelný úhel: 0° - 35° (5 poloh) 
• Jmenovité napětí: DC 5V 0,6A 
• Rychlost ventilátoru: 1500 ± 10 % RPM 
• Regulace rychlosti otáček ventilátoru s možností jejich vypnutí 
• Kompatibilní s 15,6-17" notebooky 
• Hlučnost: 20dBA 
• konektory na zadní části: 2 x USB 2.0 
• kabel 55cm USB 2.0 - USB 2.0 
• Výkon: 3W 
• Hmotnost: 800 g 
 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Nejprve si přečtěte „FAQ – Otázky a odpovědi“ na stránce  

www.evolveo.com nebo kontaktujte Technickou podporu EVOLVEO. 

 

TECHNICKÁ PODPORA 
www.evolveo.com/cz/podpora 
 
Záruka se NEVZTAHUJE při: 

• použití přístroje k jiným účelům 
• instalaci jiného firmware než toho, který byl nainstalován, nebo toho, který je možno 

stáhnout manuálně nebo automaticky z menu přístroje 
• elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím  
• škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.  
• škodě způsobené neoprávněnou opravou  
• poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém číslu přístroje 

 

Likvidace 

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU 
všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy 
dotříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného 
komunálního odpadu.  
 



     PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO A101 je v souladu 
s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje. 
 
Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na ftp://ftp.evolveo.com/ce 
 
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 
  
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoEU 
 
Všechna práva vyhrazena. Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. 
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