Informacje o produkcie
Utworzono 19-08-2017

Obudowa NOX MEDIA SLIM MicroATX

Cena : 185,00 zł (netto: 150,41 zł)
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Producent : NOX
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

MEDIA SLIM firmy NOX to smukła obudowa, która na małej przestrzeni oferuje wszystkiego czego potrzebujesz.
MEDIA SLIM jest kompatybilna z typowymi zasilaczami ATX.
Zawiera wiele dodatków takich jak: USB 3.0, filtry przeciwpyłowe, system antywibracyjny oraz czytnik kart. Elegancji dodaje szczotkowany front wykonany z
tworzywa ABS. Obudowa jak na swoje rozmiary ma bardzo dobry system chłodzenia - możliwość zainstalowania aż 3 szt. wentylatorów 80mm.
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Oferta skierowana jest do użytkowników oczekujących zgrabnej, niewielkiej oraz eleganckiej i praktycznej obudowy bez rezygnowania z wydajności i
możliwości.

Ad

Cechy charakterystyczne:
Niewielkie rozmiary
Kompatybilna z typowym zasilaczem ATX
Czytnik kart: SD / Micro SD
Port USB 3.0
Karty rozszerzeń - niski profil (śledź 8 cm)
W zestawie jest adapter - śledź (niski profil) do instalacji kart graficznych (karty do 70 mm wysokości)
Miejsce do instalacji 2 x 2,5" SSD
System antywibracyjny dla 1 x 2,5" SSD
Szczotkowane wykończenie frontu (ABS)
Bezśrubkowy montaż napędów
Filtry przeciwpyłowe w panelu bocznym (w tym jeden wymienny)
Kolorystyka wnętrza: czarna

Specyfikacja techniczna:
Standard: Micro ATX
Zasilacz: typowy ATX
Wysokość dla chłodzenia CPU: 60 mm
Długość dla karty graficznej: 250 mm
System chłodzenia:
góra: 2 x 80 mm (opcja)
dół: 1 x 80 mm (opcja)
Zatoki zewnętrzne: 1 x 5,25"
Zatoki wewnętrzne: 1 x 3,5"; 2 x 2,5"
Materiał: Stal SPCC 0,6mm / Tworzywo ABS - przedni panel
Sloty kart rozszerzeń: 7 szt.
Porty: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio, 1 x Mic + czytnik kart SD / Micro SD (wszystko ukryte pod zamykaną klapką na magnes)
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Wymiary obudowy: 360 x 464 x 103 mm (wys.z nóżkami x gł. x szer.)
Waga: 3,2 kg
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Gwarancja: 24 m-ce
kod1018

