
NATEC NPC-1429 Genesis Obudowa IRID
400 ARGB, MIDI TOWER, USB 3.0
Indeks: 21613 Producent: Genesis Kod producenta: NPC-1429

Cena: 449.76 zł

Opis

Obudowa Genesis Irid 400 3.0 z oknem, podświetlenie RGB
Producent: NATEC

Właściwości
Opis GENESIS IRID 400 RGB Obudowa dla komputera to istotna sprawa! A tę dobrą powinny wyróżniać cechy
takie jak mocna konstrukcja, dużo miejsca na wysokiej klasy komponenty i okablowanie, funkcjonalność i
ładny design. Skutecznie łączy je w sobie Irid 400 RGB. Obudowa została wyposażona w podświetlenie ARGB
4 wentylatory z funkcją PWM oraz pasek LED na przodzie, sterowane za pomocą pilota w technologii WiFi.
Kiedy dodamy do tego bok i przód z hartowanego szkła, malowaną na czarno konstrukcję z walcowanej stali,
beznarzędziowy system montażu dysków i przemyślane wnętrze, otrzymujemy produkt, który sprosta
oczekiwaniom wymagających użytkowników. PODŚWIETLENIE POD KONTROLĄ Irid 400 RGB został
wyposażony w 4 wysokiej jakości wentylatory z podświetleniem ARGB, sterowane za pomocą kontrolera
umieszczonego w obudowie. Dzięki niemu użytkownik zyskuje możliwość kontroli nad podświetleniem oraz
prędkością wentylatorów. Komunikacja  odbywa się przy pomocy pilota lub przycisków na obudowie
kontrolera. Pilot wysyła sygnały w technologii bezprzewodowej pozwala to osiągnąć większy zasięg i
niezawodność niż komunikacja oparta na technologii podczerwonej.  Kontroler jest kompatybilny z płytami
wyposażonymi w złącze 3-pin 5V ARGB Asus, Asrock, Gigabyte oraz MSI. Dodatkowo kontroler posiada złącze
PWM, które po podłączeniu do płyty głównej pozwala na konfigurację wentylatorów z poziomu BIOSu
automatycznie dostosowując ich prędkość do temperatury podzespołów. NIE ZAPOMINAJMY O WENTYLACJI
Obudowa powinna zapewniać odpowiedni przepływ powietrza, nikt nie chce przecież ugotować wysokiej klasy
komponentów w środku. W przypadku obudów o zamkniętej konstrukcji panelu przedniego, uzyskanie
zadowalającego przepływu powietrza może okazać się wyzwaniem. Irid 400 RGB zapewnia jednocześnie
odpowiedni przepływ powietrza jak i wrażenia estetyczne dzięki optymalnemu odstępowi wentylatorów od
szyby. Powietrze zasysane jest z boku panelu poprzez filtrowany wlot powietrza. W razie potrzeby obudowę
można rozbudować o chłodzenie dodatkowymi wentylatorami 12/14cm, czy też zamontować chłodzenie wodne
nawet do 280mm na przodzie obudowy. MOCNA KONSTRUKCJA I BEZPIECZEŃSTWO Zastosowanie wysokiej
jakości, w całości malowanej na czarno stali SPCC o grubości 0,7mm oznacza stabilną i wytrzymałą
konstrukcję, która posłuży przez długie lata. Tacka na płytę główną oraz komora zasilacza posiadają przeloty
na kable umieszczone w przemyślanym miejscu. Otwory nie posiadają ostrych krawędzi mogących uszkodzić
kable. Za tacką na płytę główną znajduje się miejsce na okablowanie od 10mm z tyłu do 28mm z przodu co
pozwoli na bezproblemową aranżację okablowania. MAŁE DETALE ROBIĄ DUŻĄ RÓŻNICĘ Dzięki
odpowiedniej ilości miejsca oraz nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym montaż podzespołów w
obudowie odbędzie się wygodnie i szybko. Dyski HDD można zamontować bez użycia narzędzi za pomocą
specjalnych sanek, całą klatkę na dyski natomiast można odkręcić i zamontować w jednym z 2 miejsc w
zależności od wymagań danej konfiguracji sprzętu. Zaślepki gniazd rozszerzeń zamocowane są za pomocą
śrubek co pozwoli na wielokrotne zmiany konfiguracji bez zostawienia dziur w tyle obudowy. Wnętrze jest
chronione przed kurzem za pomocą filtrów umieszczonych na spodzie, górze oraz przodzie obudowy, co
jeszcze szczególnie istotne w obudowie tak świetnie eksponującej swoje wnętrze.



Producent Genesis

Model IRID 400 ARGB

EAN 5901969420067

Kolor czarny

Kod producenta NPC-1429

Typ obudowy Midi Tower

Zasilacz w zestawie nie

Standard płyty
głównej

ATX, microATX, Mini-ITX

Liczba złączy USB 4

Pozostałe złącza 1 x stereo mini-jack, 1x wejście na mikrofon

Maksymalna liczba
wentylatorów

6

Miejsca na
wewnętrzne dyski i
napędy

2x 3,5", 4x 2,5"

Szerokość produktu 21.6

Wysokość produktu 46.9

Głębokość produktu 45

Stan Nowy

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

9.75

Konstrukcja okno z plexi

Typ obudowy Midi Tower
Format obudowy ATX
Format obudowy Micro ATX
Format obudowy Mini ITX
Okno Szkło hartowane
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) 6
Miejsca montażowe 3,5'' wewn. 2
Miejsca montażowe 3,5'' zewn. 0
Miejsca montażowe 5,25'' zewn. 0
Miejsca montażowe 5,25'' wewn. 0
Miejsca montażowe 2,5'' wewn. 4
Miejsca montażowe 2,5'' zewn. 0
Wentylator 12 cm
Air Duct Nie
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary 469 x 216 x 450 mm
Złącza na przednim panelu 1 x mikrofon
Złącza na przednim panelu 1 x słuchawki
Złącza na przednim panelu 2 x USB 2.0
Złącza na przednim panelu 2 x USB 3.0
Pozostałe parametry Zainstalowane wentylatory: Przód 3 x 120 mm ARGB Tył 1 x 120 mm Możliwości montażu
wentylatorów: Góra 2 x 120/140 mm Przód 3 x 120 mm lub 2x 140 mm Tył 1 x 120/140 mm

Parametry



Liczba slotów
rozszerzeń

7

Maksymalna
wysokość chłodzenia
procesora

180

Maksymalna długość
karty graficznej

395

Zainstalowane
wentylatory

4x120mm

Waga produktu 8.6
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