WINDOW
ZASTOSOWANIE
High-endowe zestawy do gier i multimediów
Ekstremalnie ciche stacje robocze chłodzone powietrzem
Przetaktowane systemy i super ciche komputery chłodzone wodą
Możliwość szybkiej i łatwej zmiany konfiguracji systemu

ZALETY
Maksymalna cisza z zaawansowanymi otworami tłumiącymi hałas
Dwa fabrycznie zainstalowane wentylatory Pure Wings 2 140mm
Całkowita izolacja akustyczna z grubymi matami izolacyjnymi
Doskonała funkcjonalność dzięki różnym opcjom konfiguracji
Panel boczny z przyciemnianego szkła hartowanego

Doskonała cisza i funkcjonalność
be quiet! Silent Base 601 to obudowa łącząca maksymalną ciszę i doskonałą funkcjonalność, dedykowana wyjątkowo cichym
konfiguracjom.
Zalety »
▪ Otwory tłumiące hałas zapewniają doskonałą przepuszczalność powietrza przy zachowaniu maksymalnej ciszy
▪ Bardzo grube 10mm maty izolacyjne z przodu, z góry i z boków
▪ Dwa fabrycznie zainstalowane wentylatory Pure Wings 2 140 mm zapewniają cichy przepływ powietrza
▪ 3-stopniowy kontroler przeznaczony dla maksymalnie trzech wentylatorów
▪ Osłona zasilacza i eleganckie osłony gniazd HDD zapewniają schludne wnętrze
▪ Szybkie i bezpieczne odłączanie bocznych paneli za pomocą przycisków
▪ Zasilacz można łatwo zainstalować z tyłu obudowy
▪ Duże wymiary gwarantują, że nawet płyty główne E-ATX, duże coolery i karty graficzne będą dobrze pasować
▪ Zdejmowany wspornik górny umożliwia łatwy montaż radiatorów do 360mm
▪ Panel boczny z przyciemnianego szkła hartowanego
▪ Trzy lata gwarancji producenta
▪ Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech
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WINDOW
Przepływ powietrza »
Opcjonalna instalacja maksymalnie trzech wentylatorów 120mm lub 140mm

Opcjonalna instalacja jednego
wentylatora 120mm lub 140mm
Zainstalowany fabrycznie wentylator Pure
Wings 2 | 140 mm / 1.000
Zainstalowany fabrycznie wentylator
Pure Wings 2 | 140 mm / 1.000

Opcjonalna instalacja jednego
wentylatora 120mm lub 140mm
Przepływ powietrza
z zasilacza

Standardowy przepływ powietrza
Opcjonalny przepływ powietrza
Zasilacz

Opcjonalna instalacja jednego wentylatora 120mm lub 140mm na osłonie zasilacza

Dane techniczne »

Dane logistyczne »

Kompatybilność płyt głównych

E-ATX (30,5 x 27,5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITX

Typ obudowy

Midi-Tower

Zasilacz

PS2 ATX (nie zawarty w zestawie)

Wymiary (D x S x W w mm)

532 x 240 x 514

Materiał

Stal (SECC), tworzywo ABS, szkło hartowane

Waga (kg)

11.22 (netto) / 13.23 (brutto)

Panel I/O

2x USB 3.0, 1x USB 2.0, HD audio (mikrofon +
audio), kontroler wentylatorów, HDD status LED

Gniazda rozszerzeń / Gniazda PCI

7+2

Zatoki

do 7x 3.5“ (3 zawarte)
do 14x 2.5“ (6 zawartych)

Wentylatory zainstalowane (mm) /
(rpm)

Przód: 1x Pure Wings 2 140 / 1.000
Tył: 1x Pure Wings 2 140 / 1.000

Wentylatory opcjonalne (mm)

Przód: 2x 140/120
Góra: 3x 140/120
Osłona zasilacza: 1x 140/120

Radiatory opcjonalne (mm)

Przód: 120, 140, 240, 280, 360
Góra: 120, 240, 360
Tył: 120, 140

Wymiary maksymalne (mm)

Cooler CPU: do 185
Zasilacz: 288
GPU: 449/287 (bez klatki HDD)

Wyciszenie

Maty wyciszające (przód / bok / góra)

Rozwiązania chłodzenia

Kanały wentylacyjne (góra i przód)
3-stopniowy kontroler wentylatorów (3x 3-pin)

Silent Base 601
Red Window

Kod
produktu
BGW31

Kod EAN
4260052187166

Certyfkaty »

Contact »

Centrala be quiet!
Listan GmbH
Biedenkamp 3A
21509 Glinde
Niemcy
Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44 (pon. - pią., 9 do 17.30 CET)
e-mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie
bequiet.com aby uzyskać informację o
usługach serwisowych w danym kraju.
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