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•

Przedni panel z 2x adresowalną +5V RGB LED listwą świetlną

•

1x +5V adresowalny wentylator RGB 120mm

•

Certyfikowany Multifunkcyjny Hub RGB

•

Innowacyjny układ z tunelem zasilającym dla optymalnego
chłodzenia

CHIEFTRONIC G1 opiera się na sukcesie renomowanej jakości Chieftec oraz doświadczeniu w dziedzinie obudów komputerowych, a także
zapewnia świeży i innowacyjny design. W ten sposób spełnione są wysokie standardy graczy i zaawansowanych użytkowników.
Delikatna a zarazem futurystyczna optyka RGB sprawia, że obudowa jest idealna dla wszystkich fanów RGB, którzy cenią ponadczasową elegancję swojego komputera. Obsługiwane są wszystkie konwencjonalne technologie płyt głównych RGB + 5V, takie jak ASUS™ AURA,
ASRock™ RGB Sync, MSI™ Mystic Light Sync i Gigabyte™ RGB FUSION.
Już zainstalowany fabrycznie tylni wentylator RGB doskonale uzupełnia podświetlany przedni panel, a dla tych którzy mają ochote na
więcej, CHIEFTRONIC G1 umożliwia zainstalowanie dodatkowych wentylatorów albo radiatora w panelu przednim lub w dolnej części obudowy. Lewy panel boczny ze szkła hartowanego uzupełnia calą optykę RGB i pozwala wszystkim zainstalowanym komponentom świecić
w najlepszym świetle RGB. Przednie filtry wlotu powietrza i wysuwany filtr znajdujący się na dole obudowy, chronią Chieftronic G1 przed
kurzem i tym samym zapewniają czyste wnętrze.
TEMPERED

GLASS

USB3.0

Dane techniczne
Numer artykułu

GR-01B-OP

EAN code

0753263076052

Kolor

Czarny

Materiał

0,8 SPCC i lewa boczna strona z hartowanego szkła

Wspierane formaty płyt głównych

Mini ITX, mATX, ATX (maks. 305mm x 245mm)

Wymiary (gł.x szer.x wys.)

502x210x476 (z nóżkami) / 502x210x452 (bez nóżek)

Waga (Netto/Brutto)

8,0/9,3 kg

Sloty zewnętrzne

-

Sloty wewnętrzne

(2x 3,5”, 4x 2,5”) lub (1x 3,5” + 5x 2,5”)

Zasilacz

ATX (opcjonalnie, 140mm - 200mm)

Porty I/O z przodu

2x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), 2x USB2.0, Audio-out (AZALIA / HD-Audio)

W dostawie

Instrukcja, zestaw śrub, zainstalowany wentylator RGB 120mm (tyl), zainstalowana listwa
świetlna (przedni panel), pilot, wyjmowane i zmywalne filtry przeciwpyłowe w dolnej cześci
obudowy i w przednim panelu, 1x + 5V adresowalne RGB M/B złącze synchronizacyjne,
1x SATA podłączenie zasilania, 1x wielofunkcyjny hub

PCI Sloty

7

Montaż wentylatora

Przód: 2x 120mm, 2x 140mm wentylator lub 280mm radiator
Dół: 3x 120mm wentylator lub do maks. 360mm radiator (tylko w połączeniu z mATX M/B)
Tył: 1x 120mm wentylator (już zainstalowany)

Wysokość Cooler CPU (maks.)

160mm

Długość karty VGA (maks.)

400mm

Gwarancja

24 miesiące

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
** Chieftronic® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są wlasnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do blędów w treści. Fotografia może odbiegać od
faktycznego produktu.
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