
De V1000 is terug, ditmaal voorzien van nieuwe RGB-verlichting: in de V1000 RGB zijn drie RGB-LED-fans van 120 mm voor-
geïnstalleerd: twee achter het frontpaneel van mesh en nog eentje op het achterpaneel. De voedingstunnel op het onderste 
paneel verbergt de kabels, zodat de hardware netjes in de behuizing kan worden geïnstalleerd. De micro-ATX-behuizing biedt 
ruimte voor opvallend grote componenten zoals een videokaart met een maximale lengte van 40 cm. 

Optimale fanoplossingen

Voor en achter in de V1000 RGB zijn al drie RGB-LED-
fans van 120 mm geïnstalleerd, terwijl er boven in de 
behuizing nog ruimte is voor maximaal drie fans van 
120 mm of twee fans van 140 mm. Met verwijder-
bare stoffilters in de bovenste, voorste en onderste 
panelen zijn de componenten goed beschermd en 
blijft de behuizing schoon.

De slimme allrounder

De V1000 RGB biedt voor elk wat wils. Het zijpaneel 
van gehard glas zorgt voor een mooie presentatie van 
de hardware, vooral bij verlichte componenten. Hij is 
geschikt voor zowel kantoorgebruik als gaming. Maar 
je kunt hem ook gebruiken als een compact multime-
diastation.  

Ook RGB-fanaten komen niets tekort: bij gebruik van 
een moederbord met een geïntegreerde RGB-bedie-
ning en een header met een 5V-D-G- of 5V-D-coded-
G-aansluiting kan de behuizing in allerlei uiteenlopende 
kleuren worden verlicht.



Uiteenlopende opties voor  
opslagapparaten

In het voorste paneel van de V1000 RGB zit een  
verwijderbare beugel voor een station van 5,25“. 
Dankzij het meegeleverde 5,25“-afdekplaatje met 
3,5“-opening kun je hier een extern apparaat van  
3,5“ installeren. In de HDD/SSD-kooi passen twee 
harde schijven van 3,5“ of twee SSD‘s van 2,5“.  
Twee extra drives van 2,5“ kunnen achter het  
moederbord worden geplaatst.

Opgeruimd staat netjes

Dankzij de tunnel op het onderste paneel van de 
V1000 RGB kunnen de voeding en de kabels ervan op 
een nette manier worden geïnstalleerd. Hier passen 
voedingen met een maximale lengte van 24 cm naast 
de HDD/SSD-kooi, die ook in de tunnel is geplaatst.  

Dankzij de extra lange sleuven kan de kooi in de  
gewenste positie worden geschoven. Dankzij een 
aantal kabelopeningen kan de rest van de bekabeling 
netjes worden weggewerkt achter de moederbord-
tray. 

Veel ruimte,  
ook voor grotere componenten

De V1000 RGB biedt niet alleen voldoende ruimte 
voor een aantal opslagapparaten: hoewel de behuizing 
erg compact is, kan er aan de voorkant een radiator 
worden geplaatst of kan er een videokaart met een 
maximale lengte van 40 cm worden geïnstalleerd. 
Ook een CPU-koeler met een maximumhoogte van 
ca. 15,8 cm past in deze micro-ATX-behuizing. 


