GXT 770 RGB LED Illuminated PC case fan 2-pack

Conjunto de 2 caixas de ventoinha para PC com iluminação RGB

#22972

Duas caixas de ventoinha silenciosas de 120 mm com iluminação LED RGB e telecomando sem fios para arrefecer o seu
PC e criar um visual atraente

Características principais

• Duas ventoinhas com iluminação LED RGB de 120 mm
• Telecomando sem fios para definir mais de 150 modos de LED
diferentes
• Inclui concentrador para controlar até 10 ventoinhas em
simultâneo
• 11 pás aerodinâmicas por ventoinha para um funcionamento
praticamente silencioso (máx. 30 dBA)
• Velocidade de rotação de 1200 RPM com um fluxo de ar de 86
m3/h (51 CFM)
• LEDs de grande intensidade para um ambiente de luz
espetacular a partir da caixa do seu PC

O que está na caixa

• 2 caixas de ventoinha
• Telecomando com pilhas incluídas

Requisitos de sistema

• Caixa de PC adequada para 2 ventoinhas de 120 mm
• Ligação Molex de 4 pinos para alimentação

• Concentrador de controlo de 10 portas
• 8 parafusos
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming
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GXT 770 RGB LED Illuminated PC case fan 2-pack
Optimal cooling performance
The PC case fans with 11 aerodynamic blades work at a
maximum of 1200 RPM rotation speed with an airflow up to
86 m3/h (51 CFM). The constant airflow will cool down your
custom build to optimize its performance. And these fans
come with integrated anti-vibration rubber corner pads for
quiet operation.

Let there be light
Not every day, mood or game is the same. With the 150
different LED modes in all your favourite colours, you can
choose the light settings fitting to your preferences by using
the wireless remote. Whether you prefer one solid colour,
breathing colours or the rainbow mode, simply push the
button! And because of the near-silent operation of the fans
with a noise level of less than 30dBA, you can quietly enjoy
the spectacular mood lights.

Instant operation
The package includes a control box to control up to 10 fans
simultaneously. This control box assures you full light control
no matter the type of motherboard that you have. The
integrated memory module makes sure you have
independent and instant operation of your fans. These fans
make functional look good for every PC!
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GXT 770 RGB LED Illuminated PC case fan 2-pack
GERAL
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

LED colours

Full RGB White Rainbow
Multicoloured

LIGHTING
Lights

True

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

Consumption (W)

20 W

POWER
Voltage (V)

12 V

FEATURES
Accessories

Wireless remote control
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