
Wentylator do zasilacza/obudowy AER F
120mm
Indeks: 106830 Producent: NZXT Kod producenta: RF-AF120-B1

Cena: 81.16 zł

Opis

Wentylator do zasilacza/obudowy AER F 120mm
Producent: NZXT

Właściwości
Opis NZXT Aer F 120mmWentylator Aer F został zaprojektowany w taki sposób, aby zmaksymalizować
przepływ powietrza przez Twój komputer. Stworzony w celu wydajnego przepływu, posiada nachylone wlot i
wylot powietrza oraz łopatki zaprojektowane na wzór końców skrzydeł samolotu by polepszyć wydajność. Aer
F używa łożyska FDB (fluid dynamic bearing), które zapewnia cichą pracę, dużą trwałość i pozwala osiągać
optymalną wydajność chłodzenia. Wentylator zoptymalizowany dla zapewnienia dobrego przepływu powietrza
Wentylator PWM oferujący cichą (22dBA) pracę Łopatki zaprojektowane na wzór końców skrzydeł samolotu
Nachylony wlot i wylot powietrza Łożysko FDB zaprojektowane, by działać ponad 6 lat Kable w oplocie i
gumowe tłumiki drgań Wymienne wykończenia dostępne w kolorach niebieskim, czerwonym, białym
(sprzedawane osobno) Z myślą o wydajnościTe wentylatory PWM o wysokim ciśnieniu statycznym zostały
wyposażone w skośne wlot i wylot powietrza, które zwiększają przepływ powietrza i ciśnienie.Wyprofilowane
łopatkiŁopatki wentylatora posiadają specjalnie wyprofilowane zakończenia, które pomagają zminimalizować
opór oraz polepszyć wydajność.Łożysko FDBDzięki użyciu opatentowanych łożysk FDB wykonanych z miedzi,
wentylatory Aer F wytrzymają ponad 6 lat pracy. Łożyska te zostały zaprojektowane w celu utrzymania stałego
smarowania, co przekłada się na zmniejszenie hałasu.Każdy detal się liczyWentylatory serii Aer P/Aer F
wyposażone są w kable w oplocie, co ułatwia zarządzanie nimi, oraz tłumiki drgań w każdym punkcie
montażowym, pomagające ograniczyć hałas wentylatora do minimum.Dopasuj wyglądTrzy opcje
kolorystyczne dostępne w sprzedaży osobno pozwalają Ci dopasować wentylator do swojego komputera.
Wybierz z pośród niebieskiego, czerwonego lub białego.
Podstawka / Blok CPU Brak
Radiator (CPU) Brak
Prędkość wentylatora (maks.) 500
Prędkość wentylatora (min.) 1500
Przepływ powietrza 63.02
Rodzaj chłodzenia Aktywne
Technologia chłodzenia Powietrzem
Liczba wentylatorów 1
Wentylator 12 cm
Wymiary 120 x 120 x 26 mm
Pozostałe parametry



Producent NZXT

EAN 5060301693528

Rozmiar wentylatora 120 x 120 mm

Maksymalny poziom
hałasu

31

Kolor czarny

Rodzaj łożyska Fluid dynamic bearing (FDB)

Kod producenta F120

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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