ZASTOSOWANIE
High-endowe stacje robocze i desktopy
Gaming na najwyższych detalach
oraz systemy multimedialne
Ekstremalnie podkręcone systemy
Super ciche komputery z chłodzeniem wodnym

ZALETY
Pełna wszechstronność dzięki modularnej konstrukcji
Trzy wentylatory be quiet! Silent Wings 3 PWM
Wsparcie dla radiatorów chłodzenia wodnego do 420mm
Inteligentny system przepływu powietrza
Szeroki zestaw funkcji i wysokiej jakości wykonanie

Doskonała elastyczność aranżacji oraz cisza
Obudowa Dark Base 900 to idealny wybór dla każdego, kto oczekuje najwyższych standardów w zakresie modularności,
kompatybilności oraz designu.
Zalety »
▪D
 oskonała wszechstronność dzięki modularnej konstrukcji z przesuwaną tackę główną i możliwością jej montażu po
przeciwległej stronie obudowy, wyciąganymi slotami HDD oraz wsparciem nawet dla formatów E-ATX oraz XL-ATX
▪ Trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory Silent Wings 3 140mm PWM wyposażone w płynnie pracujące silniki 6-polowe,
łożyska olejowe oraz wloty powietrza o specjalnie zaprojektowanym kształcie
▪ Manualny płynny kontroler prędkości obrotów wspiera do trzech wentylatorów PWM oraz trzy wentylatory 3-pinowe.
▪ Efektywny obieg powietrza oraz otwory wyciszające rozmieszczone w całej obudowie
▪ Całkowita wytłumienie dźwięku dzięki elementom izolującym zasilacz, płytę główną oraz dyski
▪ Dostępne cztery miejsca na radiatory chłodzenia wodnego do 420mm z przodu, z tyłu, na górze oraz w dolnej części obudowy
▪ Otwór typu “2 w 1” na panelu bocznym może być otwarty, aby osiągnąć maksymalny poziom ciszy lub można zamontować
w nim dwa dodatkowe wentylatory
▪ 3-letnia gwarancja producenta
▪ Niemiecka koncepcja produktu, design i kontrola jakości
Dark Base 900 »
be quiet! Dark Base 900 zapewnia bezkonkurencyjną elastyczność aranżacji wnętrza obudowy oraz doskonały poziom ciszy
i chłodzenia. Prawdziwy majstersztyk!
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Przepływ powietrza »
Możliwość instalacji 4 dodatkowych wentylatorów 120mm lub 3 dodatkowych wentylatorów 140mm

Możliwość instalacji 1 dodatkowego
wentylatora 120mm lub 140mm
Wbudowany wentylator
Silent Wings 3 | 140mm PWM

2 wbudowane wentylatory
Silent Wings 3 | 140mm PWM
Ukierunkowany przepływ
powietrza z zasilacza

Standardowy przepływ powietrza
Opcjonalny przepływ powietrza

PSU
PSU

PSU

Możliwość instalacji 2 dodatkowych wentylatorów 120mm lub 140mm
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Dane Ogólne »

Dostępne kolory »

Kompatybilność z płytą główną

E-ATX, XL-ATX, ATX, M-ATX, MINI-ITX

Standardy PSU

ATX

Rozmiar obudowy ze stojakami/bez
stojaków (dł. x szer. x wys. w mm)

577 x 243 x 585

Materiały

Stal 0,8 - 1 mm, ABS, aluminium 0.8mm

Waga z opakowaniem/bez opakowania (kg)

16.3 / 14.2

Panel I/O

2x USB 3.2 Gen. 1, 2x USB 2.0, HD Audio
(mikrofon+wtyczki słuchawek)

Sloty rozszerzeń (szt.)

8

Dark Base 900

Kod modelu

EAN code

Orange

BG010

4260052184912

Black

BG011

4260052184929

Silver

BG012

4260052184936

Certyfkaty »

Miejsca Na Dyski i Napędy »

5.25

2 (wyciągane)

3.5

7 (wyciągane osobno)

2.5

Jeden na tacce płyty głównej
14 w slotach HDD (wyciągane)

System chłodzenia »

Fabrycznie instalowane wentylatory
Silent Wings 3 PWM (mm/rpm)

Przód: 2 x 140 / 1,000
Tył: 1 x 140 / 1,000

Wentylatory opcjonalne (mm)

Góra: 3 x 140 / 4 x 120
Przód: 1 x 140 / 120 (bez klatki ODD)
Dół: 2 x 140 / 120
Panel boczny: 2 x 120

Opcjonalny system chłodzenia cieczą
(wymiary radiatora w mm)

Góra: 120 / 140 / 180* / 240 / 280 / 360 / 420
Przód: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 7 420
Tył: 120 / 140
Dół: 120 / 140 / 280

Specjalne właściwości chłodzenia

Kanały przepływu powietrza (na górze przodzie
i z boku)
Manualny płynny kontroler prędkości wentylatorów
(3 x PWM, 3 x 3-pin)
Pokrywa 2 w 1 na panelu bocznym

2011/65/EU

Contact »

Centrala be quiet!
Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy
Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44
E-Mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com
aby uzyskać informację o usługach serwisowych w
danym kraju.

Maksymalne Wymiary »

Cooler CPU

185

Zasilacz (bez dolnego wentylatora)

150 - 184

Karta graficzna (standardowa)

325

Karta graficzna (bez zamontowanych slotów HDD)

470

Izolacja i Wyciszanie »

Maty wytłumiające (góra, przód, bok)

ü

Antywibracyjna izolacja HDD /PSU/ tacki na
płytę główną

ü

*Mounting point of 180mm radiator is c/c 154mm
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