Mesh Seria | CI-02B-OP

In this case you can trust!

• Elastyczna konfiguracja napędów optycznych, wewnętrznych i wentylatorów
• Elegancki design łączący szczotkowane aluminium i elementy siatkowe
• Kompaktowe wymiary oszczędzające miejsce
• łatwy dostępny do wnętrza obudowy dzięki „Large-angle-open-Design“ w górnej pokrywie

CI-02B-OP dołącza do CHIEFTEC serii MESH i jest dostępna w kompaktowym formacie m-ATX
Cube. Pomimo kompaktowych wymiarów, obudowa ta oferuje niezwykle dużą elastyczność w
zakresie kompatybilności sprzętowej. Można zainstalować zasilacze ATX o długości do 160mm,
karty graficzne o długości do 320mm, a nawet chłodzenie procesora o wysokości do 160mm.
Ponadto dzięki dużej elastyczności dysków wewnętrznych i zewnętrznych, obsługujących napędy
optyczne 3,5” i 5,25 ”, dyski twarde SSD 2x 3,5” i 3x 2,5”, obudowa CI-02B-OP doskonale nadaje
się również do zastosowań związanych z Entertainer home computer lub jako mini serwer.
Obudowa ta dzięki eleganckiemu wzornictwu łączącemu szczotkowane aluminium z elementami
siatkowymi zapewniającymi dobry przepływ powietrza z łatwością dopasuje się do miejsca pracy
lub domu.
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Dane techniczne
Model

CI-02B-OP

Kolor

czarna

Material

0.6mm SPCC

Wspierane formaty płyt głównych

Mini ITX, mATX

Wymiary (gle.x szer. x wys.)

390mm x 265mm x 295mm (nóżki +22mm)

Waga (Netto/Brutto)

4.3kg / 5.2kg

Sloty zewnętrzne

1 x 5.25” i 1 x 3.5”

Sloty wewnętrzne

2 x 3.5” i 3 x 2.5”

Zasilacz

ATX (~160mm, opcjonalnie)

Porty I/O z przodu

2x USB3.1 Gen 1, Audio-out (AZALIA / HD-Audio), Mic-In

W dostawie

Zestaw śrub, wyjmowany filtr przeciwpyłowy na dole, magnetyczny filtr przeciwpyłowy na górze

PCI Sloty

4

Wentylatory (opcjonalne)

Przód: 1x 120mm lub 1x 140mm wentylator
Tył: 1x 120mm wentylator
Góra: 1x 120mm lub 1x 140mm wentylator

CPU Cooler wysokość (max.)

160mm

Długość kart VGA (max.)

320mm

Gwarancja

24 miesiące
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