
Wraz z MS-Z1000 Sharkoon prezentuje obudowę micro-ATX, która łączy stylowy wygląd z inteligentną funkcjonalnością. Jej 
stalowy panel przedni ma nie tylko unikalny wygląd, ale także zapewnia optymalną przepuszczalność powietrza do chłodzenia 
dużych, wysokowydajnych komponentów. Hartowane szkło panelu bocznego można umieścić obok tunelu zasilającego, który 
znajduje się w górnej części budki. Alternatywnie, szkło hartowane można umieścić na spodzie, aby optymalnie wyeksponować 
wybrane elementy.

Połączenie designu i wydajności

MS-Z1000 swoją nazwę zawdzięcza swojemu panelowi  
czołowemu wykonanemu ze stali. Otwory w kształcie 
litery Z na przednim panelu nadają skrzynce wyrazisty  
wygląd, który jednak będzie stylowo pasował do 
każdego miejsca. Otwarta konstrukcja zapewnia 
dobry przepływ powietrza: chłodne powietrze jest 
wciągane z przodu lub z dołu obudowy i wydalane 
jako ciepłe powietrze wylotowe bezpośrednio przez 
górę lub tył obudowy. 

Pomimo swojej kompaktowej konstrukcji, MS-Z1000 
jest również przeznaczony do sprzętu o wysokiej 
wydajności.Dobrze schłodzona. 

Dobrze schłodzona

Aby zapewnić efektywne chłodzenie, MS-Z1000 ma 
w sumie sześć opcji montażu wentylatorów. Na tyl-
nym panelu jest już zainstalowany wentylator 80 mm 
PWM. Dodatkowo na dolnym panelu jest fabrycznie 
zamontowany wentylator PWM 120 mm i dwa  
kolejne pod panelem górnym.

W razie potrzeby na dolnym lub za przednim panelem 
można zamontować kolejny wiatrak o średnicy 120 
mm. Pod górnym panelem znajduje się miejsce na 
chłodnice o wysokości do 5,5 cm wraz z wentylato-
rami.  



Mała, ale potężna

Na pierwszy rzut oka nie widać jej przestronności, ale 
MS-Z1000 ma również miejsce na duże komponenty.  
Na przykład można zainstalować kartę graficzną o 
długości 36 cm, pod warunkiem, że za przednim 
panelem nie jest zainstalowany wentylator.   

Jeśli za przednim panelem znajduje się wentylator, 
da się zamontować karty graficzne o długości do 33,5 
cm. Chcąc zapewnić jeszcze więcej miejsca, w górnej 
części obudowy sprytnie zainstalowano standardowy 
zasilacz ATX o długości do 16 cm.

Działaj w pionie!  

Za pomocą dostępnemu oddzielnie, opcjonalnemu 
zestawowi Compact Vertical Graphics Card Kit, MS-
Z1000 oferuje również możliwość pionowej instalacji 
kart graficznych o długości do 27 cm.  

Pionowy montaż kart graficznych pozwala na jeszcze 
bardziej efektywną prezentację karty oraz wyekspo-
nowanie podświetlonych elementów za szklanym 
panelem bocznym.

Wszędzie pasuje

Dzięki kompaktowym rozmiarom budka zmieści się 
praktycznie wszędzie. Boczny panel wykonany z hart-
owanego szkła i stylowy wygląd sprawiają, że nadaje 
się ona szczególnie dobrze jako scena dla sprzętu na 
biurku - i nie zajmuje zbyt dużo miejsca.


