
Met de MS-Z1000 presenteert Sharkoon een micro-ATX-behuizing die een stijlvol ontwerp met slimme functionaliteit combi-
neert. Het stalen voorpaneel ziet er niet alleen uniek uit, maar zorgt ook voor optimale luchtdoorlaatbaarheid voor het koelen 
van de grote, krachtige componenten. Het geharde glas van het zijpaneel kan naast de voedingstunnel aan de bovenkant van 
de behuizing worden geplaatst. Ook kan het geharde glas aan de onderzijde worden geplaatst voor een optimaal etaleren van 
geselecteerde componenten. 

Prestaties in stijl

De MS-Z1000 dankt zijn naam aan het stalen voor-
paneel. De Z-vormige openingen in het voorpaneel 
geven de behuizing een opvallende en toch stijlvolle 
uitstraling. Het open ontwerp zorgt voor een goede 
luchtdoorvoer: de koele lucht wordt via de voor- of 
onderkant van de behuizing aangezogen en de  
warme lucht wordt via de boven- of achterkant  
weer afgevoerd.  

Ondanks het compacte ontwerp is de MS-Z1000 ook 
geschikt voor krachtige hardware.

Goed gekoeld

De MS-Z1000 heeft in totaal zes bevestigingsopties 
voor fans voor een extra effectieve koeling. Op het 
achterpaneel is al een PWM-fan van 80 mm voor-
geïnstalleerd. Ook zijn er een PWM-fan van 120 mm 
op het onderste paneel en twee onder het bovenste 
paneel voorgeïnstalleerd.  

Indien gewenst, kan er nog een fan met een diameter 
van 120 mm op het onderste paneel of achter het 
voorpaneel worden geïnstalleerd.  Onder het bovenste 
paneel is er plek voor een radiator met een hoogte 
van maximaal 5,5 cm inclusief fans.    



Klein maar krachtig

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar de 
MS-Z1000 heeft ook plek voor grote componenten. 
Zo kan er een videokaart met een lengte van 36 cm 
worden geïnstalleerd als er geen fan achter het voor-
paneel is geplaatst.    

Als dat wel het geval is, kun je een videokaart met 
een maximale lengte van 33,5 cm installeren. Om 
nog meer ruimte besparen, is er een standaard ATX-
voeding met een maximale lengte van 16 cm  
geïnstalleerd aan de bovenzijde van de behuizing.

Ga verticaal!  

Met de apart verkrijgbare, optionele Compact Vertical 
Graphics Card Kit kun je ook een videokaart met een 
maximale lengte van 27 cm verticaal installeren in de 
MS-Z1000. 

Hierdoor valt de videokaart nog meer op en worden 
de verlichte elementen achter het glazen zijpaneel 
geaccentueerd.

Past overal

Deze compacte behuizing kun je bijna overal kwijt. 
Dankzij het zijpaneel van gehard glas en het stijlvolle 
uiterlijk is de MS-Z1000 de ideale manier om met 
je pc te pronken - en hij neemt nauwelijks ruimte in 
beslag.


