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CPU-vloeistofkoeler
#22545

Universele AIO CPU-vloeistofkoeler met hoge prestaties, 120mm radiator en met LED verlichte ventilator

Eigenschappen
• Betrouwbaar koelsysteem met weinig geluid voor de meeste

Intel®- en AMD®-processors
• Flexibele rubberen slang en één ventilator, geschikt voor vrijwel

elke ATX-behuizing
• Aluminium radiator met compacte ventilators voor een

maximaal oppervlak
• Koperen warmteafvoer voor uitstekende thermische geleiding
• Snel en gemakkelijk te installeren door pc-bouwers, ongeacht

ervaring
• Verzegeld, gesloten ontwerp, hoeft nooit te worden bijgevuld

Wat zit er in de verpakking
• Pomp met slangen en radiator bevestigd
• Ventilator van 120 mm
• Montagebeugels voor CPU's van Intel en

AMD
• Bevestigingsschroeven voor ventilator en

radiator
• Thermisch gedeelte
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Geschikt voor pc-behuizingen met een ventilatorruimte van 120 x 120 mm
• 2x 4-pins aansluiting



GXT 764 Liquid CPU Cooler

Publicatie datum: 09-07-2019 Artikelnummer: 22545
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/22545
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439225457
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/22545/materials

Optimale koelefficiëntie
De koperen warmteafvoer van de GXT 764 zorgt voor een
uitstekende thermische geleiding. Het water circuleert van de
pomp naar de compacte aluminium radiator met een groot
aantal vinnen. Het maximale oppervlak van de waterkoeler
zorgt er in combinatie met de verlichte koelventilator voor dat
de warmte wordt verjaagd in plaats van alleen wordt
rondgeblazen, wat een optimale koelefficiëntie oplevert.

Flexibel ontwerp
Dankzij het standaardformaat van 120 mm past deze
CPU-waterkoeler in bijna elke pc-behuizing. De waterkoeler
wordt gevoed via standaardvoedingsaansluitingen van 4 en 3
pinnen, zodat de koeler snel en gemakkelijk kan worden
geïnstalleerd. Vanwege het verzegelde, gesloten ontwerp
hoeft u de koeler nooit bij te vullen. Of u nu uw eerste pc
bouwt of al ervaring hebt met het maken van uw eigen pc,
deze CPU-waterkoeler komt iedereen van pas!

Koelverlichting
De GXT 764 heeft niet alleen een optimale koelfunctionaliteit,
maar biedt ook tal van andere voordelen. Zo werkt de koeling
vrijwel geruisloos met een maximaal geluidsniveau van
minder dan 30 dBA. De koeling is ook voorzien van
spectaculair, stemmig rood licht dankzij de verlichte ventilator
van 120 mm met 33 LED's die uw zelfgemaakte pc stijlvol
aanvullen.
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ALGEMEEN
Total weight 685 g

LIGHTING
Lights True LED colours Red

LED colours adjustable No

PROTECTION
Shock absorption True

CONNECTIVITY
Connector type 4-pin Cable length main cable 28 cm

CPU socket 1150, 1151, 1155, 1156,
1366, 2011, AM2(+), AM3(+),
AM4, FM1, FM2

MATERIALS
Material radiator Aluminum Material tubing Rubber

CHARACTERISTICS
Fan size 120 mm Noise level (range) 21 - 30 dBA

Noise level pump ( 23 dBA Rotation speed 400 - 1300 RPM

Air flow 13 - 86 CFM Air pressure 0.46 - 3.8 mm/H2O

Bearing type Sleeve Inner diameter tubing 5.5 mm

Outer diameter tubing 12.5 mm

POWER
Voltage (V) 12 V Consumption (W) 3.1 W
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