Gabinete desenvolvido
especialmente para gamers!

Características
 Gabinete ATX
 Painel lateral feito de vidro temperado
 Instalação sem ferramentas
de dispositivos

 Sistema de gerenciamento de cabos otimizado
 Fluxo de ar otimizado
 Ventoinha LED e filtro de pó pré instalados

Versões de cores

DG7000-G

DG7000-G

AZUL

VERDE

Pintura interior e
ventoinhas LED em azul

Pintura interior e
ventoinhas LED em verde

DG7000-G

VERMELHO

Pintura interior e
ventoinhas LED em vermelho

Funcionalidade inigualável
470 mm

Altura máxima

CPU Cooler:

17.5 cm

470 mm

Instalação sem ferramentas para
dois 5.25" Drivers

Comprimento máximo placas gráficas: 38 cm

Máximo comprimento
fonte de alimentação: 23 cm
Montagem desacoplada para
três discos rígidos 3.5" ocultos

Suportes verticais para
dois 2.5" HDD/SSDs

Painel com fendas para
melhor circulação de ar

Fonte de alimentação e filtro de pó
destacáveis e pés de borracha para
atenuação de ruído

Arranjo sistemático

Graças a um sistema de gerenciamento de cabos otimizado e painéis discretos na
parte inferior do gabinete, o DG7000-G garante uma aparência arrumada.

Configuraçãoes variáveis de ventoinhas
Painel frontal
2x 140 mm ventoinhas LED
(Pré instalado)

2x 120 mm ventoinhas
(Opcional)

280 mm Radiador
(Opcional)

Painel traseiro

1x 140 mm ventoinha LED (Pré instalado)
1x 120 mm ventoinha (Opcional)

Painel superior

2x 120 mm ventoinhas

2x 140 mm ventoinhas

(Opcional)

(Opcional)

3x
140 mm

Ventoinhas LED

Filtro de pó pré instalado para proteção interior

Filtro de pó removível

Filtro de pó com fecho magnético
no painel superior

Filtro de pó destacável
no painel frontal

Especificações
Geral:









Configuração da ventoinha:

Fator de forma:
Slots de expansão:
Pintura interior:
Instalação sem ferramentas
de dispositivos:
Sistema de gerenciamento
de cabos:
Painel lateral:
Peso:
Dimensões (L x W x H)

ATX
7


 Painel traseiro:
 Painel superior:



Vidro temperado
8 kg
47.0 x 21.0 x 47.0 cm

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

2
2


Compartimentos de unidade:
 5.25":
 5.25" ou 3.5":
 5.25" para 3.5"
Tampa do compartimento:
 3.5"
 3.5" ou 2.5":
 2.5":

 Painel frontal:

1
1

2x 140 mm ventoinha LED (Pré instalado)
ou radiador (Opcional)
1x 140 mm ventoinha LED (Pré instalado)
2x 120 mm ou 2x 140 mm ventoinha
(Opcional)

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

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Versões de cores:

Vermelho, Verde, Azul

Conteúdo da embalagem:

DG7000-G
Conjunto de acessórios

38.0 cm
17.5 cm
23.0 cm
5.7 cm

1
1
2
2

Caixa de remessa
Embalagem de remessa: 1
Dimensões: 510 x 275 x 535 mm (L x W x H)
Peso: 9.1 kg
Tarifa de alfândega nº.: 84733080
País de origem: China

DG7000-G Vermelho

DG7000-G Verde

DG7000-G Azul

www.sharkoon.com

