Versões do Gabinete

Disponível nas cores preto e branco
 Painel lateral em acrílico
 2x USB 3.0
 Painel frontal: 2x 120 mm ventoinhas
(Pré instalado) ou radiador (Opcional)
 Painel traseiro: 1x 120 mm ventoinha LED
(Pré instalado)
 Painel superior: 3x 120 mm ou
2x 140 mm ventoinhas (Opcional)

 Painel lateral em metal
 2x USB 3.0
 Painel frontal: 2x 120 mm ventoinhas
(1x Pré instalado, 1x Opcional) ou
radiador (Opcional)
 Painel traseiro: 1x 120 mm ventoinha
(Pré instalado)
 Painel superior: 3x 120 mm ou
2x 140 mm ventoinhas (Opcional)

Virtual Som 7.1

A versão do gabinete M25-W oferece como uma característica especial uma placa de som
integrada, que se conecta facilmente à placa-mãe via USB

Software de Audio

7.1 Audio Software

Equalizer Function

O software de áudio é gratuito para download em nosso website www.sharkoon.com,
e permite tanto o uso do EQ individual como ajustes de efeitos, tais como o boost do
microfone. Todas as configurações podem ser armazenadas em quatro diferentes perfis.

Opções de instalação versáteis
Unidade de disco removível
Suportes de montagem

450 mm

5.25" ODD
ou 2x 2.5" HDD/SSD

Altura máxima

5.25" ODD
ou 2x 2.5" HDD/SSD

CPU Cooler:

16.7 cm

2.5" HDD/SSD

465 mm

Comprimento máximo placas gráficas: 40 cm

2.5" HDD/SSD

Máximo comprimento
fonte de alimentação: 20.5 cm

3x 3.5" HDDs
ou 2x 2.5" SSDs

Suporte de montagem
de até dois 2.5" HDD/SSDs

Possibilidades opcionais
de instalação

Arranjo sistemático

Saídas de ar para um
resfriamento ideal dos drivers

Opções de montagem adicionais no painel inferior

A fonte de alimentação e até três 3,5" discos rígidos podem ser desacoplados na parte inferior
do gabinete, a aparência não é prejudicada.

Soluções sofisticadas

Design do painel frontal sem cabos

Filtro de poeira destacável

Montagem da fonte de alimentação
desacoplada

Filtro de poeira removível no
painel inferior

Filtro de poeira com fecho magnético
no painel superior

Opções de instalação flexíveis para ventoinha

Painel frontal

2x 120 mm ventoinhas

2x 140 mm ventoinhas

280 mm radiador

Buracos em recortes ovais para perfeito
posicionamento de ventoinhas ou radiadores

Painel superior

3x 120 mm ventoinhas

2x 140 mm ventoinhas

Design do gabinete com fluxo
de ar otimizado

Saída
de
ar quente

Entrada de ar frio
Entrada de ar frio

Especificações

Geral:

 Fator de forma:
 Slots de expansão:
 Pintura interior:
 Instalação sem ferramentas de dispositivos:
 Sistema de gerenciamento de cabos:
 Painel lateral:
 Versões de cor:
 Peso:
 Dimensões (L x W x H):
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Metal
Preto
6.5 kg
45.0 x 21.0 x 46.5 cm
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Acrílico
Preto, Branco
6.5 kg
45.0 x 21.0 x 46.5 cm
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2x 120 mm ventoinhas
(1x Pré instalado, 1x Opcional)
ou radiador (Opcional)
1x 120 mm ventoinha (Pré instalado)
3x 120 mm ou 2x140 mm ventoinhas
(Opcional)**

2x 120 mm ventoinhas (Pré instalado)
ou radiador (Opcional)

 Placa mãe:
 Máximo comprimento da placa gráfica:
 Máxima altura CPU Cooler:
 Máximo comprimento
da fonte de alimentação :
 Máxima altura do radiador
incl. ventoinha (Frontal)::

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40.0 cm
16.7 cm

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40.0 cm
16.7 cm

20.5 cm

20.5 cm

5.5 cm

5.5 cm

Observação:

* Placa mãe interna 19-pinos
conector incl. plug USB 2.0

* Placa mãe interna 19-pinos
conector incl. plug USB 2.0

** quando a unidade de
suporte de montagem 5.25" for removida

** quando a unidade de
suporte de montagem 5.25" for removida

I/O:

 USB 3.0 (Frontal):
 Audio (Frontal):

Compartimentos de unidade:

 5.25":
 5.25" ou 3.5":
 5.25" para 3.5" Tampa do compartimento:
 3.5":
 3.5" ou 2.5":
 2.5":

Configuração da ventoinha:
 Painel frontal:

 Painel traseiro:
 Painel superior:

Compatibilidade:

M25-V

M25-W Preto

M25-W Branco

1x 120 mm LED ventoinha (Pré instalado)
3x 120 mm ou 2x140 mm ventoinhas
(Opcional)**

Caixa de remessa
Embalagem de remessa: 1
Dimensões: 512 x 255 x 516 mm (L x W x H)
Peso: 7 kg
Tarifa de alfândega nº.: 84733080
País de origem: China

www.sharkoon.com

