GXT 1110 windowed mid-tower ATX PC case

#22560

Mid-tower ATX-pc-behuizing met venster

Elegante mid-tower behuizing voor gaming-pc met groot venster, perfect om uw aangepaste pc te tonen

Eigenschappen

• Geoptimaliseerde luchtstroming en opvallend ontwerp voor elk
gamingsysteem, van basisuitvoering tot professioneel systeem
• Groot venster van acryl geeft prachtig zicht op uw aangepaste pc
• Voldoende koelpotentieel met ruimte voor 5
luchtkoelingsventilatoren en ondersteuning voor vloeibare
koeling (eigen ontwerp of All-in-One)
• Volledig zwarte binnenkant en grote afdekking voor PSU/drive,
voor een mooi en opgeruimde pc die de belangrijkste
onderdelen benadrukt
• Bovenkant met groot ventilatieoppervlak en verwisselbaar
magnetisch stoffilter
• I/O-paneel aan de voorkant geef snel toegang tot USB 3.0-poort,
2 USB-poorten, hoofdtelefoon- en microfoonaansluiting

Wat zit er in de verpakking

• Pc-behuizing met verlichte
behuizingsventilator van 120mm

Systeem vereisten

• Pc-hardware compatibel met ATX-vormfactor

• Ruimte voor uitbreidingskaarten op het
moederbord
• Schroeven om ventilator te bevestigen
• Kabelbinders
• Handleiding
• Gamingsticker
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Let the power flow
This case is designed for optimal airflow. The top surface
features a large ventilation grate and removable magnetic
dust filter. Included is a 120mm illuminated cooling fan with
red LED lights. This and four more air cooling fans can be
added to optimize the airflow in the case. For a DIY/AIO liquid
cooling solution a 120 or 240 mm radiator can be installed.
You can now go all-out in your games; your PC will function at
full capacity throughout the day!

Connect
To be able to connect your peripherals, the front input and
output panel features a USB 3.1 port, two USB 2.0 ports and
headphone and microphone connection. Inside you will find
seven PCIe expansion slots, one DVD drive bay and up to five
tool-free disk bays. With so many usability options, you can
build and upgrade your own masterpiece endlessly.

Show your components
The PC case is a mid-tower ATX PC case which fits the
standard ATX, MicroATX, ITX and Mini-ITX motherboards and
comes with a large acrylic window providing a captivating
view. Your core components are highlighted and the full black
interior and large PSU/drive cover provide that overall clean
and tidy look. Also, the special cable routing compartment
with easy side access does not only ensure discreet cable
management, it improves the airflow and makes sure you can
carry out maintenance easily.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

472 mm

Width of main product
(in mm)

206 mm

Depth of main product
(in mm)

440 mm

Total weight

5000 g

Side panel

Windowed

Cooling fans

5.25" drive bays

1 external

3.5" drive bays

3x 120mm, 2x 140 or
120mm
2 internal

2.5" drive bays

3 internal

Accessories

USB-C charge cable

1

USB 2.0 ports

2

Max length GPU

400 mm

Max height CPU cooler

163 mm

Max length PSU

200 mm

Max length 5.25" drive

170 mm

Compatible
Motherboards

ATX, ITX, MicroATX, Mini-ITX

Microphone connection

True

FEATURES

OUTPUT
USB 3.1 ports

COMPATIBILITY

AUDIO
Headphone connection

True
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