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Caixa de torre média para PC ATX com janela
#22560

Caixa de torre média para PC de jogos elegante com uma grande janela, perfeita para mostrar a sua construção
personalizada

Características principais
• Fluxo de ar otimizado e design atraente para qualquer sistema

para jogos, básico ou de topo de gama
• Grande janela de acrílico que permite uma vista cativante da sua

construção personalizada
• Amplo potencial de arrefecimento com espaço para 5

ventoinhas de arrefecimento e suporte para arrefecimento
líquido DYO/AIO

• Interior completamente preto e grande tampa para PSU/disco
rígido, para uma construção limpa e bem organizada que
destaca os componentes principais

• Superfície superior com grande grelha de ventilação e filtro de
pó magnético amovível

• Painel I/O frontal para acesso rápido à porta USB 3.0, 2 portas
USD e ligações para auscultadores e microfone

O que está na caixa
• Caixa de PC com caixa de ventoinha de 120

mm iluminada
• Espaçadores para placa-mãe
• Parafusos para montagem da ventoinha
• Braçadeiras para cabos
• Manual do utilizador
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema
• Hardware de PC compatível com fator de forma ATX
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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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GERAL
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

FEATURES
Side panel Windowed Cooling fans 3x 120mm, 2x 140 or

120mm
5.25" drive bays 1 external 3.5" drive bays 2 internal

2.5" drive bays 3 internal Accessories USB-C charge cable

OUTPUT
USB 3.1 ports 1 USB 2.0 ports 2

COMPATIBILITY
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

AUDIO
Headphone connection True Microphone connection True
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT TOP 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT SIDE 2

PRODUCT BACK 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1
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