PC เคสที�ตอบโจทย์ นักเกมเมอร์

พร ้อมฟี เจอร ์

 เคส ATX
 เคสดีไซน์พร ้อมระบบระบายอากาศที�
 ฝาเคสกระจกนิรภัย
เป็ นมิตรต่ออุปกรณ์
� ปกรณ์โดยไม่ต ้องใช ้เครืองมื
� อ
 ติดตังอุ
 พัดลมพร ้อมไฟ LED และแผ่นกรองฝุ่ น
� ตอ่ อุปกรณ์
� ดตังมาแล
�
 ระบบการจัดการสายเคเบิลทีดี
ละอองทีติ
้วในตัว

สี

DG7000-G

DG7000-G

DG7000-G

BLUE

GREEN

RED

การตกแต่งลวดลายสีภายใน
และพัดลมพร ้อมไฟ
LED สีนํ�าเงิน

การตกแต่งลวดลายสีภายใน
และพัดลมพร ้อมไฟ
LED สีเขียว

การตกแต่งลวดลายสีภายใน
และพัดลมพร ้อมไฟ
LED สีแดง

ฟังก์ชั�นที�น่าตื�นตาตื�นใจ
470 มม.

ความสู งสู งสุดของ

CPU คู ลเลอร:์

�
� อ
ติดตังถาดไดร
์ฟโดยไม่ต ้องใช ้เครืองมื
ขนาด 5.25 นิ ว� จํานวน 2 ช่อง

17.5 cm

470 มม.

ความยาวสู งสุดของการ ์ดจอ: 38 ซม.

ความยาวสู งสุดของ
Power Supply: 23 ซม.
� องใส่ฮาร ์ดดิส
สามารถติดตังช่
� ้ถึงสามช่อง
ขนาด 3.5 นิ วได

รองร ับการติดตัง� HDD/SSD ในแนวตัง�
� ้ถึงสองตัว
ขนาด 2.5 นิ วได

� ตาข่ายเพือช่
� วยให ้อากาศ
เพิมรู
ภายในเคสหมุนเวียนได ้ดี

แผ่นกรองฝุ่ นละอองใน Power Supply
และเท ้ายางลดความดังเสียงสามารถ
ถอดออกได ้

การจัดอย่างเป็ นระบบ

� �ดีที�สุดและอุโมงค ์ด้านล่างเคส
ด้วยระบบการจัดการสายเคเบิลที
ช่วยให้ DG7000-G ดู สวยงามและเป็ นระเบียบเรียบร้อยอยู ่ตลอดเวลา

ตัวเลือกในการติดตั�งพัดลมเพิม� เติม
ด้านหน้าของเคส
2x 140 มม.พัดลมพร ้อมไฟ LED
�
(ติดตังมาแล้
ว)

2x 120 มม. พัดลม

(ตัวเลือก)

280 มม. หม้อนํ � าคอม
(ตัวเลือก)

ด้านหลังเคส

1x 140 มม.พัดลมพร ้อมไฟ LED
�
(ติดตังมาแล้
ว)

1x 120 มม.พัดลม

ด้านบนสุดของเคส

2x 120 มม. พัดลม

(ตัวเลือก)

(ตัวเลือก)

2x 140 มม. พัดลม

(ตัวเลือก)

3x
140 มม.

พัด
ลลม
พร้อมไฟ LED

�
�
ติดตังแผ่
นกรองฝุ่ นละอองมาพร ้อมภายในเครือง

แผ่นกรองฝุ่ นละออง
สามารถนํ าออกได ้

ด ้านบนสุดของเคสมา
พร ้อมแผ่นกรองฝุ่ นละออง
ด ้วยแม่เหล็ก

แผ่นกรองฝุ่ นละอองสามารถนํ า
ออกได ้จากด ้านหน้าของเคส

คุณสมบัติ

� ดลม:
โครงแบบสําหรับติดตังพั

� :
ข้อมู ลทัวไป

 ด ้านหน้าเคส:

 มาตรฐานเมนบอร ์ดขนาด Form Factor: ATX
 ช่องเสียบอุปกรณ์และสายสัญญาณ: 7
 การตกแต่งลวดลายสีภายใน:

�
�
 ติดตังอุปกรณ์โดยไม่ต ้องใช ้เครืองมือ: 
 ตัวจัดเก็บสายเคเบิล:

 ฝาเคส:
กระจกนิรภัย
�
 นํ าหนัก:
8 กก.
 ขนาด (ยาว x กว ้าง x สูง):
47.0 x 21.0 x 47.0 ซม.

นํ าเขา้ /นํ าออก:
 USB 3.0 (ด ้านหน้า):
 USB 2.0 (ด ้านหน้า):
 ช่องเสียบหูฟัง (ด ้านหน้า):

2
2


ช่องสําหรับใส่ไดรฟ์:

 5.25 นิ ว� :
 5.25 นิ ว� หรือ 3.5 นิ ว� :
 ผาปิ ดช่องใส่ไดรฟ์ 5.25 นิ ว� ถึง 3.5 นิ ว� :
 3.5 นิ ว� :
 3.5 นิ ว� หรือ 2.5 นิ ว� :
 2.5 นิ ว� :

 ด ้านหลังเคส:
 ด ้านบนสุดของเคส:

�
2x 140 มม.พัดลมพร ้อมไฟ LED (ติดตังมาแล
้ว)

�
หรือหม้อนํ าคอม
(ตัวเลือก)
�
1x 140 มม.พัดลมพร ้อมไฟ LED (ติดตังมาแล
้ว)
2x 120 มม.พัดลม หรือ 2x 140 มม.พัดลม
(ตัวเลือก)

สามารถเขา้ กันได้:
 เมนบอร ์ด:
Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
 ความยาวสูงสุดของการ ์ดจอ:
38.0 cm
 ความสูงสูงสุดของ CPU คูลเลอร:์ 17.5 cm
 ความยาวสูงสุดของ Power Supply: 23.0 cm
�
 ความสูงสูงสุดของหม้อนํ าคอม
รวมพัดลม (ด ้านบน):

5.7 cm

สี:

� น
สีแดง, สีเขียว, สีนําเงิ

ผลิตภัณฑ ์ประกอบด้วย:

DG7000-G

1

� ม
ชุดส่วนประกอบเพิมเติ

1
1
1
2
2

สินค้าภายในกล่อง
�
จํานวนทีบรรจุ
:1

ขนาด: 510 x 275 x 535 mm (ยาว x กว ้าง x สูง)
�
นํ าหนั
ก: 9.1 กก.
หมายเลขผูเ้ สียภาษีอากร: 84733080
� ต: China
ประเทศทีผลิ

DG7000-G Red

DG7000-G Green

DG7000-G Blue

www.sharkoon.com

