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In this case you can trust!
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Dane techniczne

GP-01B Całkowicie w czerni (zarówno wewnątrz i na zewnątrz), zapewnia w 100% 
Kabel-Management (zarządzanie okablowaniem) i posiada dwie oddzielne komory 
chłodnicze. Wymienny przedni Panel w strukturze plastra miodu jako MESH i 
przeźroczysta ściana boczna podkreśla ze jest to obudowa dedykowana dla Gracza. 
Do tego posiada jeszcze 2 LEDowe szyny, które są umieszczone w górnej części panelu 
przedniego i przebiegają równolegle do siebie. Tak że tutaj można uzyskać aż 8 
różnych kolorów lub zdecydować się tylko na jeden określony kolor lub całkowicie 
LEDy wyłączyć. Obudowa ta posiada rownież kontroler sterujący regulacje prędkości 
wentylatorów (wysokie lub niskie obroty). Na zakończenie trzeba podkreślić że 
obudowa posiada dodatkowo regulowany w pionie i w poziomie uchwyt karty 
graficznej jak rownież zainstalowane wentylatory: 2x12cm (przód) & 1x12cm (tył). 

Produkt Obudowa komputerowa
Wspierane formaty płyt głównych: mATX , ATX
Kolor czarny

Wspierane formaty płyt głównych: mATX, ATX
Wymiary (głębokość x szerokość x 
wysokość): 516mm x 210mm x 450mm

Waga: 8,5 kg bez zasilacza
Sloty zewnętrzne: 2x 5,25”
Sloty wewnętrzne: 4x 3,5" / 2x 2,5"
Zasilacz: ATX (opcjonalny)

Porty I/O z przodu: 2x USB 3.0, Mic-in, Audio-out (AZALIA / HD-Audio)

Ilość slotów rozszerzeń: 7
Materiał: SECC, 0,7mm

Wentylatory:
Przód: 1x18cm & 1x12 cm lub 24cm wodne chłodzenie & 1x12cm lub 3x12cm 
Góra: 24cm/28cm wodne chłodzenie lub 2x12cm lub 2x14cm Tył: 1x12cm // 
Zainstalowane wentylatory: 2x 12cm Przód & 1x 12cm Tył

Visina hladnjaka za CPU (max.): 160mm
Podrška za snažne VGA kartice (max.): 430mm

100% cable management (organizacja kabelków)

Regulator prędkości wentylatora

2 szyny LED, ktore świecą w 8 różnych kolorach

Karty graficzne do 430mm


