Versões do Gabinete

Design compacto
19,5 cm
45 cm

40,2 cm

Túnel de fonte de alimentação
Dentro dos gabinetes inovadores micro-ATX, o
túnel de fonte de alimentação, além da fonte de
alimentação, dois discos rígidos de 3,5" ou 2,5"
podem ser discretamente instalados em uma
gaiola HDD móvel fora do campo de visão.

Opções de instalação versáteis
Compartimento de unidade
5.25" destacável

5,25" ou 3,5" externo

Suporte de montagem
para dois HDD / SSD de 2,5"

15,5 cm (V1000)
15,0 cm (V1000 Window)

Max. Comprimento de placas gráficas: 40 cm
Passagem prática para
os cabos

Máximo comprimento da fonte
de alimentação: 24 cm

2x 3,5" HDDs
ou 2x 2,5" SSDs

Máxima altura do radiador
incl. ventoinha 5,9 cm

Cooler da CPU removido

Passagem prática para os cabos

Ventoinhas de ar para o resfriamento
dos drivers

SSD

HDD/SSD
HDD/SSD
Recortes práticos em forma de furo
oval para posicionamento flexível
da gaiola HDD

PSU

SSD

Soluções sofisticadas

Design do painel frontal sem cabos

Filtro de poeira destacável

Espaçadores da fonte de
alimentação desacopláveis

Filtro de poeira removível n
o painel inferior

Filtro de poeira magnético no
painel superior (V1000 Window)

Fluxo de ar ideal para multimídia e jogos

Apresentação do resfriamento do gabinete
(V1000 Window)

Fornecimento de ar eficiente
O painel frontal do V1000 e do V1000 Window possui uma grade de
malha completa pela área de instalação da ventoinha. Com isso, o ar
fresco entra através no gabinete e resfria os componentes internos.
A ventoinha no painel traseiro força o ar quente para uma dissipação
adicional, e o V1000 oferece opções de montagem de ventoinha opcionais no painel lateral. No V1000 Window, até três ventoinhas opcionais podem ser instaladas na parte superior do gabinete para um
resfriamento adicional de componentes de alto desempenho.

Configurações variáveis de ventoinhas
Painel frontal

2x 140 mm Ventoinhas

(opcional)

1x 280 mm Radiador

(opcional)

2x 120 mm Ventoinhas

(Apenas 1x pré-instalada no V1000)

2x 120 mm LED Ventoinhas

(Apenas pré-instalada no V1000 Window)

1x 240 mm Radiador

(opcional)

Recortes em furos ovais para
configuração flexível da ventoinha

Painel traseiro

1x 120 mm Ventoinha
(Apenas pré-instalada no V1000)

1x 120 mm LED Ventoinha
(Apenas pré-instalada no V1000 Window)

Configurações variáveis de ventoinhas

Painel superior (V1000 Window)

2x 140 mm Ventoinhas

(opcional)

3x 120 mm Ventoinhas
(opcional)

Painel lateral (V1000)

1x 120 mm Ventoinha
(opcional)

Especificações

Geral:
 Fator de forma:

Micro-ATX

Micro-ATX

 Slots de expansão:

4

4

 Pintura interior:





 Dispositivos de instalação sem ferramentas: 

 Sistema de gerenciamento de cabos:




 Painel lateral:

Metal

Acrílico

 Cores:

Preto

Preto

 Peso:

5,6 kg

5,2 kg

 Dimensões (C x L x A):

45,0 x 19,5 x 40,2 cm

45,0 x 19,5 x 40,2 cm

 USB 3.0 (Frontal):

2

2

 Áudio (Frontal):





 5,25" OU 3,5" Externo:

1

1

 5,25" to 3,5" tampa do compartimento:

1

1

 3,5" ou 2,5":

2

2

 2,5":

2

2

1x 120 mm Ventoinha (pré-instalada)

2x 120 mm LED Ventoinhas (pré-instalada)

ou Radiador (opcional)

ou Radiador (opcional)

 Painel lateral:

1x 120 mm Ventoinha (opcional)

-

 Painel traseiro:

1x 120 mm Ventoinha (pré-instalado)

1x 120 mm LED Ventoinha (pré-instalado)

 Painel superior:

-

3x 120 mm ou 2x 140 mm Ventoinhas

I/O:

Compartimentos de unidade:

Configuração da ventoinha:
 Painel frontal:

(opcional)

Compatibilidade:
 Placa mãe:

Mini-ITX, Micro-ATX

Mini-ITX, Micro-ATX

 Max. Comprimento de placas gráficas:

40 cm

40 cm

 Máxima altura do cooler do processador:

15,5 cm

15,0 cm

24,0 cm

24,0 cm

5,9 cm

5,9 cm

V1000, Conjunto de acessórios,

V1000 Window, Conjunto de acessórios,

Manual

Manual

 Máximo comprimento da fonte
de alimentação:
 Máxima altura do radiador
incl. ventoinha (Frente):

Conteúdo da embalagem:
V1000

V1000 Window

Embalagem de remessa
Unidade de embalagem: 1
Dimensões (C x L x A): 447 x 258 x 509 mm
Peso: V1000: 6,29 kg / V1000 Window: 6,09 kg
Impostos da alfândega n.º: 84733080
País de origem: China

www.sharkoon.com

