
GXT 764 Liquid CPU Cooler

Data de publicação: : 09-07-2019 Número do artigo: 22545
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/22545
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439225457
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/22545/materials

Refrigerador líquido de CPU
#22545

Refrigerador líquido AIO universal de alto desempenho com ventilador de 120 mm e ventoinha com iluminação LED

Características principais
• Sistema de arrefecimento fiável e silencioso para a maioria dos

processadores Intel® e AMD®
• Tubagem flexível em borracha e ventoinha única para

compatibilidade com praticamente qualquer caixa ATX
• Ventilador em alumínio com estrutura de aletas de alta

densidade para máxima área de superfície
• Dissipador de calor em cobre para uma excecional

condutividade térmica
• Fácil e rápido de instalar em construções de PC de qualquer

nível de experiência
• Design em circuito fechado selado que nunca necessita de

reenchimento

O que está na caixa
• Bomba com tubos e ventilador ligados
• Ventoinha de 120 mm
• Suporte de montagem para CPU Intel e AMD
• Parafusos de montagem para ventoinha e

ventilador
• Composto térmico
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• Caixa de PC com tomada(s) de ventilador indicada para ventoinhas de 120x120
• 2 ligações de 4 pinos
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Optimal cooling efficiency
The copper heat sink of the GXT 764 allows for outstanding
thermal conduction. The water circulates from the pump to
the aluminium radiator with high-density fin array. The
maximum surface area of the liquid cooler combined with the
illuminated cooling fan make sure the heat is dispelled rather
than just moved around for optimal cooling efficiency.

Flexible design
Thanks to the standard 120mm size, this liquid CPU cooler fits
into almost any PC case. Powered by standard 4- and 3-pins
power connectors, it is made for quick and easy installation.
Because of the sealed closed-loop design, you never have to
refill the cooler. Whether you’re building your first pc or
already have experience creating your own build, this liquid
CPU cooler is made easy for everyone!

Cooling light
Apart from its optimal cooling functionality, the GXT 764
brings you other advantages. It works on a near silent
operation level with less than 30 dBA maximum noise level. It
also comes with a spectacular red mood light with the
illuminated 120mm fan with 33 LEDs to complete your build in
style.
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GERAL
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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