


Wersje Kolorystyczne

Panel przedni z niebieskim 
lakierem samochodowym
i do tego niebieski wentylator

Panel przedni z czerwonym 
lakierem samochodowym
i do tego czerwony wentylator

AM5 WINDOW AM5 WINDOW

BLUERED
Panel przedni z grafitowym lakierem 
samochodowym i do tego biały wentylator

AM5 WINDOW

TITANIUM



452 mm

465 mm

Imponująca Funkcjonalność

Systematyczny Układ

Zasilacz i maks. 3 dyski twarde 3.5" są oddzielone od
reszty na dole obudowy przez osobny tunel powietrzny,
co poprawia wygląd komputera i przepływ powietrza.

3x 3.5" HDD
lub

2x 2.5" SSD

Maks. długość
zasilacza:

20.5 cm

Wspornik do zamontowania
dwóch dysków 2.5" HDD/SSD

Opcjonalne możliwości
instalacyjne w tunelu

Owalne otwory do regulowania pozycji
klatki na dyski

Otwory wentylacyjne dla lepszego
chłodzenia dysków

Maks. wysokość
chłodzenia na

procesor:
16.7 cm



Wyszukane Rozwiązania

Oddzielne mocowanie od zasilacza Zdejmowalny filtr 
przeciwkurzowy 
na dolnym panelu

Mangetyczny filtr przeciwkurzowy
na górnym panelu

Przód zaprojektowany całkowicie bez kabli

Zdejmowalny filtr przeciwkurzowy 
na przednim panelu



Elastyczne Możliwości Instalacji Wentylatorów

Górny Panel

Panel Przedni

360 mm chłodnica

3x 120 mm wentylatory

2x 140 mm wentylatory

2x 140 mm wentylatory3x 120 mm wentylatory

(1x zainstalowane fabrycznie)

(opcjonalne)

280 mm chłodnica
(opcjonalne)

(opcjonalne)

Owalne wycięcia do zmiany
pozycji wentylatorów lub chłodnicy



AM5 Window TITANIUMAM5 Window BLUEAM5 Window RED
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Akryl
6.2 kg
45.2 x 21.0 x 46.5 cm

1
2
2

2
2


Specyfikacja

Szt: 1
Wymiary (dł. x sz. x wys.) 521 x 255 x 555 mm
Waga: 7.2 kg
Taryfa celna: 84733080
Wyprodukowano w: Chinach

Opakowanie
do wysyłki

Wentylatory:
 Panel przedni:

 Panel tylni: 
 Górny panel:

1x 140mm wentylatory (zainstalowane)  
lub chłodnica (opcjonalna) 
1x 120mm wentylator (zainstalowany)
3x 120 mm lub 2x 140 mm wentylatory 
(opcjonalne) 

Kompatybilność:
 Obsługiwane płyty główne: 
 Maks. długość karty
  graficznej:
 Maks. wysokość
  chłodzenia CPU:
 Maks. długość zasilacza:
 Maks. wysokość chłodnicy 
 razem z wentylatorem (przód):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

40.0 cm

16.7 cm
20.5 cm

5.5 cm

Wersje kolorystyczne:

Opakowanie zawiera:

Czerwony, Niebieski, Titanium

AM5 Window
Zestaw akcesoriów
Instrukcja

Ogólna:
 Typ obudowy:
 Sloty na karty:
 Malowane wewnetrznie:
 Beznarzędziowa instalacja 
 napędów: 
 System do uporządkowania kabli:
 Panel boczny:
 Waga:
 Wymiary (dł. x sz. x wys.):

Zatoki na dyski i napędy:
 3.5"
 3.5"  lub 2.5":
 2.5":

Porty:
 USB 3.0 (góra):
 USB 2.0 (góra):
 Audio (góra):


