
2x USB 3.0
2x USB 2.0

2x 140 mm
+

1x  120 mm
Ventoinhas

Montagem 
do radiador
possível até

360 mm

Placas
gráficas 

de até 43 cm
instaláveis



Disponível em preto
Painel lateral: Metal | Ventoinha de 120 mm no painel traseiro

Disponível em preto | Painel lateral: vidro temperado 
| Ventoinha LED de 120 mm no painel traseiro

Disponível em preto e branco

 Painel lateral: Acrílico
 Ventoinha LED de 120 mm
 no painel traseiro

Versões:



480 mm

490 mm

HDD/SSDs

5.25" Drives

2x USB 3.0

2x USB 2.0

Resetar

Conector do microfone
Conector do headset

Botão de energia

Opções de instalação versáteis

Conexão facilmente acessível 
no painel superior

3x 3.5"
ou 2.5"

ou 2.5"

(Sistema de montagem rack)

2x 2.5"

2x 3.5"

5.25"

5.25" or 3.5"

43 cm com gaiola do disco rígido do meio removido

Max. Comprimento da placa gráfica: 29.3 cmMax. Comprimento da placa gráfica: 29.3 cm

43 cm com gaiola do disco rígido do meio removido

Máx. Comprimento da fonte de alimentação: 26 cmMáx. Comprimento da fonte de alimentação: 26 cm

Máx. Altura 
CPU Cooler: 
16.5 cm

(Sistema de
montagem rack)

(Sistema de montagem rack)



O painel superior tem espaço extra para fixar um radiador de 280 ou 
360 mm com uma altura total, incluindo ventoinha, de até 5,5 cm.

Design do gabinete com fluxo de ar otimizado

COOLING
EXTRA AREA FOR

COOLING
EXTRA AREA FOR

EXTRA TOP AREA FOR COOLING



Resfriamento variável do gabinete

280 mm Radiador

280 mm Radiador

2x 140 mm Ventoinhas

2x 140 mm Ventoinhas

2x 120 mm Ventoinhas

3x 120 mm Ventoinhas

(Pré-instaladas)

(Opcional)

(Opcional) (Opcional) (Opcional)

(Opcional)

Painel frontal

Painel superior

360 mm Radiador
(Opcional)



Gaiola HDD removível para instalar placas
gráficas até 43 cm

Proteção interna através de filtros de poeira

Filtro de poeira destacável Filtro de poeira removível Filtro de poeira com feixo magnético

Sistema de gerenciamento de 
cabos com proteção de cabos
de borracha

Instalação de dispositivos
sem ferramentas



(Instalando 2,5" drives em 3.5" possíveis quadros de montagem)

Pés de borracha de amortecimento de 
vibração fornecem um suporte seguro 
e preservam a base do gabinete

Ventilação da Fonte de alimentação graças ao recesso 
generoso no suporte traseiro

Montado em borracha, baixa
vibração Instalação HDD

Instalação sem ferramentas de cartões de 
expansão através de parafusos

Instalação sem ferramentas de unidades 2.5"

Instalação sem ferramentas de unidades 3.5"

Painel com redes para uma melhor
circulação do ar



Drive Bays:
 5.25":
 5.25" or 3.5": 
 Tampa de baia 5.25" para 3.5":
 3.5" or 2.5":
 2.5":

Geral:
 Fator de forma:
 Slots de expansão:
 Aberturas de resfriamento
 de água:
 Pintura interior:
 Dispositivos de instalação
 sem ferramentas:
 Sistema de gerenciamento
 de cabos: 
 Painel Lateral:

 Peso:

 Dimensões (C x L x A)

ATX
7

2






BW9000-V: Metal
BW9000-W: Acrílico
BW9000 Glass: 
Vidro temperado
8.0 kg / 
8.5 kg (BW9000 Glass)
48.0 x 21.0 x 49.0 cm 

** Com a gaiola HDD do meio removida

Configuração da ventoinha:
 Painel frontal:

 Painel traseiro:

 Painel superior:

 2x 140 mm ventoinha (pré-
instalado) ou radiador (opcional) 
BW9000-V: 1x 120 mm ventoinha 
LED (pré-instalado) 
BW9000-W: 1X 120 mm ventoinha 
LED (pré-instalado)
BW9000 Glass: 1x 120 mm 
ventoinha LED (pré-instalado)
3x 120 mm ou 2x 140 mm ventoinha 
(opcional) ou radiador (opcional) 

1
1
1
5
2

I/O:
 USB 3.0 (Topo):
 USB 2.0 (Topo):
 Audio (Topo):

2
2


Especificações:

Compatibilidade:
 Placa mãe:
 Máximo comprimento da 
 placa gráfica:
 Máxima altura do cooler CPU:
 Máximo comprimento da 
 fonte de alimentação:
 Máxima altura do radiador 
 incl. ventoinha (Frontal):
 Máxima altura do radiador 
 incl. ventoinha (Topo):

Color Versions:
 BW9000-V: 
 BW9000-W: 
 BW9000 Glass: 

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

29.3/43.0 cm**
16.5 cm

26.0 cm

6.5 cm**

5.5 cm

Embalagem de remessa
Unidade de embalagem : 1
Dimensões (C x L x A): 552 x 272 x 550 mm
Peso: 9.3 kg / 10.5 kg (BW9000 Glass)
Impostos de alfândega n.º: 84733080
País de origem: China

Preto
Preto, Branco
Preto

BW9000-W Black BW9000-W White BW9000-V Black BW9000 Glass

www.sharkoon.com/pt


