
SILENTSTORM BW120 PWM
O SilentStorm BW120 PWM é uma ventoinha para PC que enfoca 
o essencial: com visual preto clássico e equipada com amor-
tecedores de vibrações permutáveis em preto e branco, combina 
com qualquer gabinete para PC. Ao mesmo tempo, a velocidade 
de rotação ajustável garante a quantidade certa de ar fresco e 
fornece a refrigeração para os componentes mais importantes 
do computador.  

Características

DESEMPENHO CONFIÁVEL 
A SilentStorm BW120 PWM oferece um desempenho ajustável de 
até 1.400 rpm, com taxa de fl uxo de ar de 89 m³/h, além de nível 
de ruído máximo de 28 dB(A). O rolamento de fl uido dinâmico 
estável garante operação confi ável, com vida útil de pelo menos 
50.000 horas. Além disso, é possível conectar várias ventoinhas, 
que podem ser operadas de forma prática com uma só conexão.  

ADAPTÁVEL
A SilentStorm BW120 PWM é equipada com amortecedores de 
vibrações com pontos de contato emborrachados para reduzir 
vibrações no gabinete de PC e deixar a operação da ventoinha 
mais suave. Estão inclusas versões preta e branca dos amortece-
dores de vibrações. Assim, a ventoinha pode ser discreta ou se 
destacar dentro do gabinete. Você pode trocar os amortecedores 
facilmente para ter a versão desejada.

Especifi cações
Nome do produto SilentStorm BW120 PWM

Velocidade da ventoinha 450~1.400 rpm ± 10 %

Tipo de rolamento Rolamento de fl uido dinâmico

Máx. Fluxo de ar 89,06 m³/h 

Máx. Pressão de ar 1,31 mm-H2O

Máx. Nível de ruído 28 dB(A)

MTBF Mín. 50.000 horas

Peso incl. o cabo fi xo 132 g

Dimensões (C x L x A) 120 x 120 x 25 mm

Cabo e conectores
Conector da ventoinha 4-pinos PWM

Comprimento do cabo da ventoinha 450 + 100 mm

Especifi cações elétricas 
Tensão nominal 12 V

Corrente nominal 0,15 A

Potência nominal 1,8 W

Tensão inicial 7 V

Conteúdo da embalagem
SilentStorm BW120 PWM, Amortecedores de vibração trocável, 
Conjunto com parafusos da ventoinha, Manual

Código de barras
SilentStorm BW120 PWM 4044951037971


