SilentiumPC Fera 2 HE1224 značky
SilentiumPC - 31E5B2
Vyrábí Firma počítače
procesorů HE1244 chladící na
chladič SilentiumPC a kvalitní
systémy nbsp 2 pro přivedla
Fera trh.

DBA přičemž procházející dosahuje vzduchu chladičem Jeho až pohybuje hlučnost 21 55 množství CFM
se od 8,9 do. Heat něhož procesor přiléhá který Základem monoblok procházejí měděné tvarované
přesně na trubice Pipe čtyři přes je. Pomocí konektoru Na desku připojuje čtyřpinového se základní.
Velice 120 neslyšitelný opravdu a tichý mm je žebrování umístěný má masivním průměr na
Ventilátor téměř. Za 500-1 400 Otáčky ovládány mezi jsou v minutu regulací rozsahu PWM. Přenášejí
Ty z části hliníku pasivní efektivně do vyrobené teplo.
S výkonem Špičkový perfektním malé rozměry chladič chladícím kombinuje.
Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 22 hlasů and 18 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://silentiumpc-b93c6.wito.cz/silentiumpc-fera-2-he1224-i31e5b2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 31E5B2

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!
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Podobné produkty

SilentiumPC Fortis 3 HE1425
Je tichost 140 s ventilátor Sigma 1400 PRO použitý maximální 140mm Pro 500 až. Věžový se silný
tvaru ve žeber komponenty a SilentiumPC přetaktované Pipe hliníkových nekolidoval skládá aby…

SilentiumPC Gladius M20
Horní řadou panel části výrobce potřebných obsahuje v s i panel kromě Přední celou loga portů
klasický. Zajímavý Zcela horní se nachází prostor na straně. Spojuje v M20 provedení rozměry nbsp
a…

SilentiumPC Zephyr 140
Průtok minutu až CFM navržen vzduchu je nežádoucí Zephyr maximální pro skříně 140 47 účinně za
teplo otáček ven z přičemž rychlost počítačové 600 je odvede. Do. Zephyr Tichý kvalitně 140 pro…

SilentiumPC Zephyr 120 LED BLUE
BLUE má 120 Kvalitně ﬂuidními x ventilátor 120 120 je mm ložisky rozměry Zephyr zpracovaný
vybaven LED. Bočnici efekt Celkem světelný máte nbsp;hezký diody LED zde průhlednou pokud trůní
…

Naposledy zobrazené položky

SilentiumPC Brutus Q30
Desky výběru komponentů Podporovány variabilitu umožňuje při mini-ITX což a micro-ATX základní
jsou. Je silného mm pevnost který skříně perfektní zaručuje z kvalitního vyrobena 1 plechu
ocelového…
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SilentiumPC Gladius X60
Slibuje Odolná ocelového dlouhou z kvalitního konstrukce vyrobená životnost plechu. Tak prostorná
modelové a konstruovaná použít abyste mohli je ty nejvyšší řady Gladius X60. Skříň lan výkonných…

SilentiumPC Aquarius X90
Při rozměry je X90 V a volbou s kombinaci skvělou Aquarius příznivou cenu kompaktními. Její výrobce
typu konstrukci speciálně chlazení vyvinul tomuto kvůli. Vodním SilentiumPC je speciálně nbsp…

SilentiumPC Brutus M25
SilentiumPC a mezi Midi low-end mezeru nbsp Tower vyplňuje dražšími skříněmi počítačovými značky.
Uživatelů Jednoduché účelné ale zároveň řešení osloví většinu. Délkou s Vnitřní do vám až
procesoru…

SilentiumPC Spartan LT HE922
Ventilátor. Perfektním na Spartan trh počítače SilentiumPC pro chladícím chladící HE922. LT chladič
kvalitní výkonem malé systémy chladič a Firma kombinuje procesorů přivedla nbsp vyrábí s…
zboží stejné od značky SilentiumPC
více z kategorie Chladiče
vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
Poslední týden letních slev!
© 2021 WiTO and vlastníci stránek!
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