Pełna indywidualizacja twojego PC!
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To Ty masz kontrolę!
Dzięki kontrolerowi PACELIGHT P1 RGB LED możesz sterować wentylatorami LED RGB oraz listwami LED tak aby świeciły się
w 16.8 miliona kolorów. Abyś mógł od początku się od razu bawić w zestawie dodajemy dwa wentylatory PACELIGHT P1 RGB
LED oraz dwie listy PACELIGHT S1 RGB LED. Poza nimi można podłączyć do kontrolera jeszcze cztery dodatkowe listwy LED
(z wtykami 12V G-R-B) oraz dwa dodatkowe wentylatory (z 3-pinowymi wtykami) i sterować wszystkim za pomocą bardzo
prostego i intuicyjnego oprogramowania.
Dla maksymalnych efektów i zabawy, oprogramowania pozwala oddzielić kolory i efekty przy wszystkich ośmiu elementach czy
urządzeniach LED. To oznacza bardzo duże możliwości dla Twojej kreatywności i niesamowite możliwości dopasowania do
danych potrzeb.
Przy wentylatorach oprogramowania pozwala przeprowadzić test kompatybilności, a sama prędkość może być także regulowana za pomocą kontrolera. Jakby tego było mało, to przy awarii wentylatora, możemy ustawić, że komputer zacznie się
świecić i mrugać na dany wybrany kolor.

Cechy

 8-kanałowy kontroler RGB LED z 16.8 milionami kolorów
 Intuicyjne oprogramowanie i niezależne kolory i efekty do
każdego osobnego kanału
 Różne tryby oraz efekty podświetlenia
 Ustawienie różnych kolorów na każdy dzień tygodnia
 Czterokanałowa regulacja szybkości wentylatorów 3-pinowych
 Osobna regulacja i monitoring prędkości wentylatorów oraz
alarm przy braku obrotów

 120 mm wentylator z 6 LEDami RGB
 Oddzielne mocowanie

 Pasek z 18 LEDami
 Samoprzylepne lub magnetyczne mocowanie

Prosty montaż

Prosta instalacja PACELIGHT P1 jest możliwa dzięki opaskom lub taśmie przylepnej. Dodatkowo silikon
izoluje układ scalony od zakłóceń prądu w komputerze.

Widoczne na zdjęciu otwory są do przyczepiania
PACELIGHT P1 za pomocą oplotów na kable.

Gumowe punkty kontaktowa w PACELIGHT F1 zmniejszają wibracje całości.

Wydajność z prostotą obsługi
Oprogramowanie w PACELIGHT pozwala w prosty sposób kontrolować każdą z ośmiu podłączonych listw LED osobno. Poza
tym można wybierać w trzech trybach podświetlenia, synchronizować efekty czy ustawiać ich szybkość. PACELIGHT daje
możliwość ustawiania przeróżnych rzeczy według różnych własnych kryteriów takich jak nawet dzień tygodnia czy połączenie danych ustawień oświetlenia do danej gry czy programu albo nawet przyciemnianie świateł ze względu na porę dnia. Za
pomocą PACELIGHT można też testować wentylatory, ich kompatybilność do sterowania oświetleniem oraz do regulacji
prędkości obrotowej czyli tak naprawdę generowanego hałasu. Gdyby sam wentylator przestał się kręcić, bo w P1 można
ustawić tak aby komputer zaczął migać na czerwono przy takiej awarii.

Przy kontroli oświetlenia każdy kanał może być
regulowany osobno lub też zsynchronizowany
z pozostałymi dla uzyskania odpowiedniego
efektu. Dla każdego dnia tygodnia możemy
tutaj ustawić inną opcję.

W panelu od wentylatorów mamy ich testowanie, a jeśli są kompatybilne to można także
regulować ich prędkość. Do tego wykres
przedstawia szybkość obrotów w danym
momencie pracy.

Dodatkowe opcje w oprogramowaniu pozwalają przyciemniać podświetlenie komputera w
zależności od pory dnia lub jaki uruchomimy
program lub grę w danym momencie.

Specyfikacja

Ogólne:

 Kanały RGB
 Kanały na wentylatory
 Napięcie wejściowe
 Podłączenie
 Podłączenie USB
 Maks. Natężenie prądu na LED
 Maks. Natężenie prądu na wentyl
 Napięcie wyjściowe na wentyl
 Maks. natężenie startowe wentyla
 Mikrokontroler
 Kontroler wentylatorów
 Kontroler LEDów
 Obsługiwane systemy operacyjne
 Przyczepienie
 Waga
 Długość kabla
 Wymiary (dł. x sz. x w.)

8
4
12 V DC
15-Pin SATA
9-pin Wewnętrzny
50 mA (na kolor)
0,5 A (na port)
12 V
2A
4x 8bit MCU
PWM
PWM
Windows 7/8/10
Na taśmę / Opaski na kable
44 g
60 cm
110 x 66 x 11 mm

Ogólne:

 Prędkość obrotowa
 Typ łożyska
 Maks. przepływ powietrza
 Maks. ciśnienie powietrza
 Maks. głośność
 MTBF
 Podświetlenie
 Podłączenie wentyla
 Podłączenie LED
 Pinout
 Długość kabla

Elektryczna specyfikacja:

 Napięcie znamionowe
 Prąd znamionowy Wentylator
 Prąd znamionowy LED Wentylator
 Moc znamionowa Wentylator
 Moc znamionowa LED Wentylator
 Napięcie startowe
 Wega z kablem
 Wymiary (dł. x sz. x w.)

Ogólne:

 Typ LED
 Długość
 Szerokość
 Liczba LEDów
 Podłączenie
 Piny
 Długość kabla
 Przyczepienie
 Napięcie znamionowe
 Prąd znamionowy
 Wage
 Wymiary (dł. x sz. x w.)

1.400 rpm ± 10 %
Łożysko typu Fluid
93,22 m³/h
1,13 mm H²0
23 db (A)
Min. 50.000 godzin
6x RGB LED
3-Pin
4-pin (2,54 mm)
12 V - G - R - B
50 cm + 5 cm LED / 45 cm Wentylator
12 V
0,15 A
0,08 A
1,8 W
1W
5V
125 g
120 x 120 x 26 mm

5050 RGB
360 mm
10 mm
18
4-pin (2,54 mm)
12 V – G – R – B
60 cm
Magnetyczne / Na taśmę
12 V DC
280 mA
30 g
360 mm x 10 mm x 3 mm

Informacje o opakowaniu

Opakowanie detaliczne

 Wymiary (dł. x sz. x w.): 250 x 140 x 56 mm
 Waga: 509 g

Zawartość
opakowania





1x Pacelight P1
2x Pacelight RGB Fan F1
2x Pacelight RGB LED Strip S1
Instrukcję

Karton
Ilość w boksie: 5
Wymiary (dł. x sz. x w.): 310 x 265 x 160 mm
Waga: 3 kg
Taryfa celna numer: 84371098
Wyprodukowano w: Chinach
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