


Cechy

Obudowa dla wymagajacych graczy!

 Obudowa typu ATX
 Panel boczny z oknem
 Szybkośrubki

 System do uporządkowania kabli
 Zoptymalizowany przepływ powietrza
 Wbudowane podświetlane wentylatory i 
 filtry przeciwkurzowe



Kolory

DG7000

Pomalowane wnętrze oraz podświetlane 

wentylatory na niebiesko

Pomalowane wnętrze oraz podświetlane

wentylatory na zielono

Pomalowane wnętrze oraz podświetlane 

wentylatory na czerwono

DG7000 DG7000

BLUE GREEN RED



Maks. długość zasilacza: 23 cm

Długość karty graficznej do 38 cm

Rozbudowana funkcjonalność

Szybki montaż napędów w slotach 
5.25 cala

Schowane za osłoną miejsce do montażu 
do trzech dysków 3.5 cala

470 mm

470 mm

Maks. wys. 
chłodzenia 
CPU: 175 mm

Wentylowane śledzie dla lepszego 
odprowadzania ciepła
 

Wyciągalny filtr przeciwkurzowy przy 
zasilaczu oraz gumowe stopki

Pionowe mocowanie do dwóch dysków 
SSD 2.5 cala

Długość karty graficznej do 38 cm

Maks. długość zasilacza: 23 cm



Porzadek w komputerze
 Dzięki bardziej zoptymalizowanemu systemowi zarządzania kablami z nowymi otworami 
model DG7000 daje wrażenie o wiele większego porządku w komputerze.



Różna konfiguracja wentylatorów

280mm chłodnica wodna

2x 140mm wentylator LED
   

2x 140mm wentylator

2x 120mm wentylator

2x 120mm wentylator

(zainstalowane fabryczne)

1x 140mm wentylator LED 
(zainstalowany fabrycznie)

1x 120mm wentylator (opcjonalny)

(opcjonalna)

(opcjonalne) (opcjonalne)

(opcjonalne)

Przód obudowy

Góra obudowy

Tył obudowy



wentyle z

Zainstalowane fabrycznie filtry przeciwkurzowe dla lepszej ochrony komputera

Wyjmowalny filtr przeciwkurzowy 
wpanelu przednim

Wyjmowalny filtr przeciwkurzowy Magnetyczny filtr przeciwkurzowy 
na górze obudowy

3x3x
wentyle z



VE: 1
Wymiary: 510 x 275 x 535 mm (dł x szer x wys)
Waga brutto: 8,55 kg
Taryfa celna: 84733080
Wyprodukowano: w Chinach

Ogólne:
 Typ obudowy:
 Sloty na karty rozszerzeń:
 Malowane wnętrze:
 Szybkośrubki:
 System zarządzania okablowaniem:
 Panel boczny:
 Waga:
 Wymiary (dł x szer x wys):

ATX
7






Acryl
7,2 kg
47,0 x 21,0 x 47,0 cm 

Konfiguracja wentylatorów:
 Przód obudowy:

 Tył obudowy:
 Góra obudowy:

2x 140mm wentylatory LED 
(zainstalowane) lub chłodnica 
wodna (opcjonalna)
1x 140mm wentylator LED 
(zainstalowany)
(opcjonalne)

Dane techniczne

Kompatybilność:
 Płyty główne:
 Maks. długość grafiki:
 Maks. wys. chłodzenia CPU:
 Maks. długość zasilacza:
 Maks. grubość chłodnicy
  z wentylatorami (z przodu):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
38,0 cm
17,5 cm
23,0 cm

5,7 cm

DG7000 Blue

Shipment Box

DG7000 GreenDG7000 Red

Miejsca na dyski i napędy:
 5,25":
 5,25" lub 3.5":
 5,25" slot z przejściówką 3,5":
 3,5":
 3,5" lub 2,5":
 2,5":

1
1
1
1
2
2

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

2
2


Kolory:

Opakowanie zawiera:

Czerwony, Zielony, Niebieski

DG7000
Akcesoria

www.sharkoon.com


