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2 RGB-verlichte ventilators voor pc-behuizing
#22972

Twee stille ventilators van 120 mm met RGB LED-verlichting en draadloze afstandsbediening, om uw pc te koelen in een
opvallende behuizing

Eigenschappen
• Twee RGB-verlichte koelventilators van 120 mm
• Draadloze afstandsbediening om meer dan 150 verschillende

LED-modi in te stellen
• Inclusief hub om tot 10 ventilators tegelijk te bedienen
• 11 aerodynamische bladen per ventilator voor een vrijwel

geruisloze werking (maximaal 30 dBA)
• Werkt met een rotatiesnelheid van maximaal 1200 rpm en een

luchtverplaatsing van maximaal 86 m3 per uur (51 CFM)
• Sterke LED's voor een spectaculaire stemmingsverlichting uit uw

pc-behuizing

Wat zit er in de verpakking
• 2 ventilators voor pc-behuizing
• Afstandsbediening inclusief batterij
• Bedieningshub met 10 poorten
• 8 schroeven
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Pc-behuizing die geschikt is voor ventilatoren van 120 mm (2x)
• 4-pins MOLEX-aansluiting voor voeding
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Optimale koelprestaties
De pc-behuizingventilatoren met 11 aerodynamische bladen
hebben een maximale draaisnelheid van 1200 tpm en een
luchtstroom van 86 m3/u (51 CFM). De constante luchtstroom
koelt uw aangepaste pc voor optimale prestaties. Deze
ventilatoren worden bovendien geleverd met geïntegreerde
rubberen kussentjes op de hoeken die trillingen absorberen
voor een stille werking.

Doe het licht aan
Niet elke dag, stemming of game is hetzelfde. Met 150
verschillende LED-modi in al uw favoriete kleuren kunt u een
lichtinstelling naar voorkeur kiezen met de draadloze
afstandsbediening. Of u nu de voorkeur geeft aan één vaste
kleur, afwisselende kleuren of de regenboogmodus, alles is
met slechts een druk op de knop in te stellen! Dankzij de bijna
geruisloze werking van de ventilatoren met een geluidsniveau
van minder dan 30 dBA kunt u in stilte genieten van de
spectaculaire stemmingsverlichting.

Direct aan de slag
De verpakking bevat een regelkast voor het gelijktijdig
bedienen van maximaal 10 ventilatoren. Met deze regelkast
hebt u gegarandeerd volledige controle over uw licht,
ongeacht het type moederbord dat u gebruikt. De
geïntegreerde geheugenmodule zorgt ervoor dat u uw
ventilatoren onafhankelijk van elkaar en rechtstreeks kunt
bedienen. Deze ventilatoren zijn niet alleen functioneel, maar
zorgen er bovendien voor dat uw pc er goed uitziet.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

47 mm Width of main product
(in mm)

92 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm Total weight 221 g

Weight of main unit 153 g

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB White Rainbow

Multicoloured
LED colours adjustable Yes, by remote. over 150

different LED modes,
Rainbow wave animations
and more

CONNECTIVITY
Connector type 3-pin, Molex

CHARACTERISTICS
Noise level (range) 20 - 30 dBA Rotation speed 1080 - 1320 RPM

Air flow 46 - 56 CFM Air pressure 2 - 3 mm/H2O

Bearing type Sleeve

POWER
Voltage (V) 12 V Consumption (W) 20 W

FEATURES
Accessories Wireless remote control
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