
Nazwa :: Brutus 410 Pure Black AT X/SSD ready/120+120mm be
Producent :: SilentiumPC
Kod AB :: KOSPCBT410P
Kod producenta :: BT-410
Strona :: http://silentiumpc.com

Tabela parametryczna

Parametr Wartość

Typ obudowy Midi Tower

Format Micro ATX

Miejsca montażowe 3,5'' wewn. 5

http://silentiumpc.com


Opis

SilentiumPC seria Brutus to kompaktowe obudowy zgodne ze standardem ATX/mATX, które oferują moc rozwiązań w bardzo
atrakcyjnej cenie.Brutus 410 Pure Black (BT-410) posiada w standardzie czarne wnętrze, montaż zasilacza na spodzie obudowy,
możliwość montażu aż czterech wentylatorów 120mm (dwa w komplecie), otwór do łatwego montażu chłodzenia CPU, podstawową
aranżację kabli (opaski i samoprzylepne zaczepy), filtry przeciwkurzowe, otwory na wyprowadzenie chłodnicy, gumowe podkładki
pod śruby do montażu dysków twardych.Dzięki opcji instalacji zasilacza na spodzie, chłodzenie i przepływ powietrza ulega
znacznej poprawie względem tradycyjnych konstrukcji, co w praktyce przekłada się na chłodniejszą i cichszą pracę
komponentów.Obudowa kompatybilna jest z schładzaczami CPU o wysokości do 155mm oraz z kartami graficznymi o długości do
maksimum 310mm (294mm w przypadku kart z zamontowanym systemem chłodzenia wystającym poza obrys PCB karty). Do
komfortowego podłączenia płyty głównej zalecane jest stosowanie zasilaczy z wiązką zasilającą 24pin o długości nie mniejszej niż
45cm oraz wiązką zasilającą 4/8pin o długości nie mniejszej niż 50cm.
Cechy produktu:

Nowoczesny design
Czarne wnętrze
Montaż zasilacza na spodzie
Montaż do 4 wentylatorów 120mm (dwa w komplecie)
Otwór do łatwego montażu chłodzenia CPU
Podstawowa aranżacja okablowania
Filtry przeciwkurzowe
Przepusty gumowe do wyprowadzenia chłodnicy
Antywibracyjne, gumowe podkładki do montażu HDD

Parametr Wartość

Miejsca montażowe 3,5'' zewn. 1

Miejsca montażowe 5,25'' zewn. 4

Moc zasilacza Brak

Air Duct Nie

Kolor czarny

Wymiary 435 x 482 x 182 mm

Złącza na przednim panelu 2 x USB 2.0
1 x Słuchawki (HD audio)
1 x Mikrofon (HD audio)

Pozostałe parametry miejsca na karty rozszerzeń: 7
maksymalna długość karty graficznej: 310mm
maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 155mm
system chłodzenia (dwa wentylatory w komplecie):

 - przód: 1 x wentylator 120mm (1200 obr./min. ~15 dB/A)

 - tył: 1 x wentylator 120mm (1200 obr./min. ~15 dB/A)

 - spód: 1x wentylator 120mm (opcja)

 - góra: 1x wentylator 120mm (opcja)


