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Görünüm

MS-Y1000 ile Sharkoon, şık tasarımı akıllı işlevsellik ile birleştiren mikro 
ATX kasasını sunar. Çelik ön panel, benzersiz görünümüne ek olarak 
yüksek performanslı bileşenlerin soğutulması için optimum hava  
geçirgenliği sağlar. Yan panelin temperli camı, kasanın üst kısmına yer-
leştirilmiş güç kaynağı tünelinin yanına yerleştirilebilir. Alternatif olarak, 
seçilen bileşenleri en iyi şekilde sergilemek için temperli cam alt tarafa 
yerleştirilebilir.

MAKSIMUM PERFORMANS IÇIN ŞIK TASARIM  
MS-Y1000, kasaya da adını veren Y şeklindeki açıklıkları sayesinde 
etkileyici bir görünüme ve aynı zamanda iyi bir hava akışına sahiptir. Bu, 
soğuk havanın kasanın önünden veya altından çekildiği ve doğrudan 
kasanın üstünden veya arkasından sıcak egzoz olarak dışarı atıldığı an-
lamına gelir. Kompakt tasarımına rağmen yüksek performanslı donanım-
lar için tasarlanmıştır.   

ETKILI SOĞUTMA  
Etkili soğutma sağlamak için MS-Y1000, fanlar için toplam altı farklı 
montaj seçeneğine sahiptir. 80 mm PWM fanı arka panele önceden 
takılmıştır. Ayrıca, alt panelde önceden takılmış 120 mm PWM fana ek 
olarak üst panelin altında da iki adet fan vardır. İstenirse alt panele veya 
ön panel arkasına 120 mm çapında başka bir fan takılabilir. Üst panelin 
altında fanlar dahil 5,5 cm yüksekliğe kadar radyatör için alan bulun-
maktadır.

KÜÇÜK AMA ÇOK ETKILI  
Genişliğini ilk bakışta görmeseniz de, MS-Y1000‘de büyük bileşenler için 
de yer sağlar. Örneğin ön panelin arkasına fan takılmaması şartıyla 36 
cm uzunluğunda bir ekran kartı takılabilir. Ön panelin arkasında bir fan 
varsa, 33,5 cm uzunluğa kadar ekran kartları takılabilir. Daha da fazla 
alan sağlamak için, kasanın üst kısmına 16 cm uzunluğa kadar standart 
bir ATX güç kaynağı monte edilmiştir.

HER YERE UYAR  
Kompakt boyutu sayesinde kasa neredeyse her yere sığar. Temperli 
camdan yapılmış yan paneli ve şık görünümüyle, fazla yer kaplamadan 
donanımızını oldukça iyi şekilde sergiler. 

DIKEY SEÇENEK  
Ayrı olarak temin edilebilen isteğe bağlı Compact Vertical Graphic Card 
Kit sayesinde MS-Y1000, 27 cm uzunluğa kadar grafik kartlarının dikey 
montajı mümkündür. Grafik kartlarının dikey montajı, kartın daha da etkili 
bir şekilde segilenmesini sağlar ve cam yan panelin arkasındaki aydın-
latılmış öğeleri vurgular.

Ürün Adı MS-Y1000

Form Faktörü Micro-ATX

Genişleme Yuvaları 5

İç Boyama 

Yan Panel Temperli Cam

Ana Gövde Rengi Siyah / Beyaz

Ağırlık 5,7 kg

Boyutlar (U x G x Y) 42,5 x 17,0 x 36,2 cm

I/O
USB 3.0 (Üst): 2 | Ses (Üst): 

Maks. Sürücü Yuvaları
1 x 3,5“ | 3 x 2,5“

Fan Yapılandırması
Ön Panel 1x 120 mm Fan (isteğe bağlı)

Arka Panel 1x 80 mm PWM Fan (önceden takılmış)

Üst Panel 2x 120 mm PWM Fan (önceden takılmış)
veya Radyatör (isteğe bağlı)

Alt Panel 1x 120 mm PWM Fan (önceden takılmış)
1x 120 mm Fan (isteğe bağlı)

Uyumluluk
Anakart Mini-ITX, Micro-ATX

Maks. Grafik Kartı Uzunluğu 27,0 / 33,5 / 36,0 cm*

Maks. CPU Soğutucusu Yüksekliği 13,5 cm

Maks. Güç Kaynağı Uzunluğu 16,0 cm

Maks. Radyatör Yüksekliği -
Fan dahil (Üst) 5,5 cm

Paket İçeriği
MS-Y1000, Aksesuar Seti, El Kitabı

EAN Kodu
MS-Y1000 Black 4044951035076

MS-Y1000 White 4044951035083
* 27,0 cm: İsteğe bağlı Compact VGCK ve 13,0 cm‘den fazla kart yüksekliği ile 
 33,5 cm: Ön fanlı
 36,0 cm: Ön fansız
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