Ania 2

www.evolveo.com

12-17” notebook

USB napájení

70E a 140 mm ventilátory 1800 ot/min

Tichý

Vlastnosti
Kovový a ABS povrch
2 USB porty a 2 regulátory rychlosti
8 nastavitelných úhlů
8 vysokorychlostních ventilátorů s nízkým proudem pro ochranu počítače
Kompatibilní s 12-17” počítači
Technické informace
Rychlost ventilátoru: 1 200 ~ 1 800 ot/min
Rozměry: 410 x 290 x 26mm
Velikost ventilátoru: 70 x 70 x 15 mm a 140 x 140 x 15 mm

Silikonová guma

Snadné použití

Potřebujete poradit i po přečtení tohoto návodu?
Nejprve si přečtěte "Nejčastější dotazy" na adrese www.evolveo.com nebo kontaktujte
technickou podporu společnosti EVOLVEO.
Záruka se NEVZTAHUJE na:
• používání zařízení pro jiné účely, než ke kterým je navrženo;
• instalaci jiného firmwaru než toho, který byl do zařízení instalován výrobcem, nebo toho,
který je k dispozici ke stažení na ftp://ftp.evolveo.com;
• mechanické poškození způsobené nevhodným používáním;
• škody způsobené přírodními živly, jako jsou oheň, voda, statická elektřina, přepětí apod.;
• škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou;
• poškození záruční pečeti nebo na nečitelné výrobní číslo zařízení.

Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na
obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická
zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci
tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto společnost ABACUS Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO Ania 2 splňuje
požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.
Úplný text Prohlášení o shodě naleznete na ftp://ftp.evolveo.com/ce
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Vyrobeno v Číně
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ
Všechna práva vyhrazena.
Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

