GXT 764 Liquid CPU Cooler

#22545

Sıvı CPU soğutucu

120mm radyatör ve LED aydınlatmalı fan ile çok amaçlı, yüksek performanslı AIO sıvı CPU soğutucu

Key features

• Birçok Intel® ve AMD® işlemci için güvenilir, düşük gürültülü
soğutma sistemi
• Neredeyse tüm ATX kasalarına uygun esneklikte lastik boru ve
tekli fan
• Maksimum yüzey alanı için yüksek yoğunluklu petek düzeni ile
alüminyum radyatör
• Üst düzey ısı iletimi için bakır ısı dağıtma elemanı
• Her seviyeden PC toplayıcıları için hızlı ve kolay kurulum
• Sızdırmaz kapalı döngü tasarımı; yeniden dolum ihtiyacı yoktur

What's in the box

• Boru ve radyatöre bağlı pompa
• 120mm fan

System requirements

• 120x120 fanlara uygun fan başlığına sahip PC kasası
• 2x 4 pimli bağlantı

• Intel ve AMD CPU'ları için montaj braketleri
• Fan ve radyatör montaj vidaları
• Termal bileşim
• Kullanım kılavuzu
• Oyun etiketi
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GXT 764 Liquid CPU Cooler
İdeal soğutma verimliliği
GXT 764’ün bakır soğutucusu, olağanüstü ısı iletimi sağlar. Su,
yüksek yoğunluklu petek düzeni ile pompadan alüminyum
radyatöre geçer. Sıvı soğutucunun maksimum yüzey alanı ile
aydınlatmalı soğutma fanı, ideal soğutma verimliliği için ısıyı
dolaştırmak yerine ısının giderilmesini sağlar.

Esnek tasarım
Standart 120 mm’lik boyut sayesinde bu sıvı CPU soğutucu,
neredeyse tüm PC kasalarına uygundur. Standart 4 ve 3 pimli
güç konektörleriyle desteklenen soğutucu, kolay ve hızlıca
kurulabilir. Sızdırmaz kapalı döngü tasarımı sayesinde
soğutucuyu doldurmanız gerekmez. İlk pc’nizi topluyor olsanız
da, kendi donanımınızı oluşturma konusunda deneyimliyseniz
de bu sıvı CPU soğutucu tam size göre!

Soğutma ışığı
İdeal soğutma işlevinin yanı sıra GXT 764, size farklı avantajlar
da sunar. 30 dBA’dan daha düşük maksimum gürültü
seviyesiyle neredeyse sessiz bir çalışma sunar. Ayrıca,
donanımınızı şık bir şekilde tamamlamanız için 33 adet LED’li
120 mm fanla birlikte kırmızı bir durum ışığına sahiptir.
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GXT 764 Liquid CPU Cooler
GENERAL
Total weight

685 g

LIGHTING
Lights

True

LED colours adjustable

No

LED colours

Red

PROTECTION
Shock absorption

True

CONNECTIVITY
Connector type

4-pin

CPU socket

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

Cable length main cable 28 cm

MATERIALS
Material radiator

Aluminum

Material tubing

Rubber

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

Consumption (W)

3.1 W

CHARACTERISTICS

POWER
Voltage (V)

12 V
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