
Kompaktowa konstrukcja
Wyjątkowo wysoka wydajność chłodzenia
Praktycznie niesłyszalny wentylator Silent Wings 3 120mm PWM

ZALETYZASTOSOWANIE

Konfiguracje high-end o ograniczonej przestrzeni
Gry i multimedia o wysokiej rozdzielczości 

Zastosowania z wymagającą grafiką

Cisza i wydajność bez kompromisów

Dark Rock Slim oferuje wyjątkowo wysoką wydajność chłodzenia 180 W TDP i praktycznie niesłyszalną pracę. Idealnie spra-
wdzi się w konfiguracjach wysokiej klasy o ograniczonej przestrzeni.

Zalety »

▪ Kompaktowa konstrukcja nie blokuje slotów pamięci
▪ Praktycznie niesłyszalny wentylator Silent Wings 3 120 mm PWM
▪ Tylko 23,6 dB (A) przy maksymalnej prędkości wentylatora
▪ Cztery wysokowydajne miedziane rurki cieplne
▪ Zoptymalizowane pod względem przepływu powietrza, profilowane żebra chłodzące
▪ Specjalna czarna powłoka z cząstkami ceramicznymi umożliwia doskonały transfer ciepła
▪ Obsługuje dodatkowy wentylator 120 mm; dołączono zapinki wentylatora
▪ Łatwa instalacja z możliwością montażu od góry
▪ Górna pokrywa ze szczotkowanego aluminium z grawerem

Wersja: 04/2019

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typografi czne. Zdjęcie podobne.

180W TDP



Dane logistyczne »

Dark Rock Slim Kod produktu Kod EAN

BK024 4260052187319

bequiet.com 
Wersja: 04/2019

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typograficzne. Zdjęcie podobne.

Kontakt »

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Biedenkamp 3A
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44 (pon. - pt., 9 do 
17.30 CET)

e-mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie 
bequiet.com, aby uzyskać
informację o usługach serwisowych w 
danym kraju.

Certyfikaty »

Podstawowe dane »

Wymiary, z went. (dł. x szer. x wys. w mm) 72 x 127 x 159.4

Waga całkowita (g) 620

Materiał radiatora Aluminum

Kompatybilny socket
Intel®: LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011(-3) Square ILM / 2066 
AMD™: AM2(+) / AM3(+) / AM4 / FM1 / FM2(+)

TDP (W) 180

Poziom hałasu (dB(A)) @ 50/75/100% PWM 11 / 16.9 / 23.6

Liczba heatpipów, średnica (mm) 4 / 6

Specyfikacja wentylatora »

Wymiary wentylatora (mm) 120 x 120 x 23

Prędkość obrotowa @ 100% PWM (RPM) 1,500

Prąd wejściowy (A) 0.08

Podłączenie 4-pin PWM

Żywotność (h / 25°C) 300,000

Akcesoria 
Tuba 0,5g z wysokowydajną pastą termoprzewodzącą, zestaw montażowy Backplate dla
Intel® oraz AMD™, Instrukcja (EN, DE – inne języki dostępne online)


