เวอร์ชันของเคส

มาพร ้อมสี 4 เวอร ์ช ัน:
� น, แดง, เขียวและดํา
นํ าเงิ

สีเคส
BLUE

RED

GREEN

BLACK

BLUE

1x 120 มม. พัดลมพร ้อม
� น
ไฟ LED สีนําเงิ

และการตกแต่งลวดลาย
� น
สีภายในด ้วยสีนําเงิ

RED

1x 120 มม. พัดลมพร ้อม
ไฟ LED สีแดง

และการตกแต่งลวดลาย
สีภายในด ้วยสีแดง

GREEN

1x 120 มม. พัดลมพร ้อม
ไฟ LED สีเขียว

และการตกแต่งลวดลาย
สีภายในด ้วยสีเขียว

BLACK

1x 120 มม. พัดลมพร ้อม
� น
ไฟ LED สีนําเงิ
และการตกแต่งลวดลาย
สีภายในด ้วยสีดาํ

ตัวเลือกสําหรับติดตั�งอุปกรณ์

ODD/HDD/SSD

ODD/HDD/SSD

16.5 ซม.

แผงถาดใส่ HDD
สามารถถอดออกได ้

ความยาวสู งสุดของการ ์ดจอ: 40 ซม.

ความยาวสู งสุดของ
Power Supply: 24 ซม.

HDD 2x 3.5 นิ � ว
หรือ SSD 2x 2.5 นิ � ว

�
ความสูงสูงสุดของหม้อนํ าคอม
รวมพัดลม 5.9 ซม.

การจัดอย่างเป็ นระบบ
Power Supply และฮาร ์ดไดรฟ์ สําหรับ 2 ตําแหน่ ง
ขนาด 3.5 นิ ว� หรือ 2.5 นิ ว� สามารถจัดตําแหน่ ง

ช่องว่างรองรับ
สําหรับ
CPU คูลเลอร ์

� าให ้เคส
ได ้จากด ้านล่างสุดของอุโมงค พร
์ ้อมทังทํ
�
�
ของคุณดูสวยงามยิงขึน
ช่องสําหรับ
พาดสายเคเบิล

SSD

HDD/SSD
HDD/SSD

ช่องวงรีออกแบบมาเพื�อให ้ปรับตําแหน่ ง
HDD ได ้อย่างยืดหยุน
่

PSU

SSD

ให้การปกป้องอุปกรณ์ของคุณอย่างดีที�สดุ

แผ่นกรองฝุ่ นละอองสามารถ
นํ าออกได ้จากด ้านหน้าของเคส

แผ่นกรองฝุ่ นละอองสามารถ
นํ าออกได ้จากด ้านล่างของเคส

ด ้านบนสุดของเคสมาพร ้อม
แผ่นกรองฝุ่ นละอองด ้วยแม่เหล็ก

ตัวเลือกในการติดตั�งพัดลมเพิม� เติม
ด้านหน้าเคส

2x 140 มม.พัดลม

(ตัวเลือก)

1x 280 มม. หม้อนํ �าคอม

(ตัวเลือก)

2x 140 มม.พัดลม

�
(ติดตังมาแล้
ว 1 ตัว)

1x 240 มม. หม้อนํ �าคอม

(ตัวเลือก)

ช่องว่างที�มาพร ้อมการติดตัง�
พัดลมแบบโมดูลาร ์

ด้านหลังเคส
1x120 มม.พัดลม

�
(ติดตังมาแล้
วเฉพาะใน SGC1)

1x120 มม.พัดลมพร้อมไฟ LED
�
(ติดตังมาแล้
วเฉพาะ SGC1 WINDOW)

ตัวเลือกในการติดตั�งพัดลมเพิม� เติม
ด้านบนสุดของเคส (เฉพาะใน SGC1 WINDOW)

2x140 มม.พัดลม

(ตัวเลือก)

1x 280 มม. หม้อนํ �าคอม

(ตัวเลือก)

3x120 มม.พัดลม

(ตัวเลือก)

1x 240 มม. หม้อนํ �าคอม

(ตัวเลือก)

1x 360 มม. หม้อนํ �าคอม

(ตัวเลือก)

ฝาเคสด้านข้าง (เฉพาะใน SGC1)

2x120 มม.พัดลม

(ตัวเลือก)

คุณสมบัติ
ข้อมูลทัว� ไป:
 มาตรฐานเมนบอร ์ดขนาด Form Factor:
 ช่องเสียบอุปกรณ์และสายสัญญาณ:
 การตกแต่งลวดลายสีภายใน:
� ปกรณ์โดยไม่ต ้องใช ้เครืองมื
� อ:
 ติดตังอุ
 ตัวจัดเก็บสายเคเบิล:
 ฝาเคส:
 สี:
�
 นํ าหนั
ก:
 ขนาด (ยาว x กว ้าง x สูง):

ATX
7



โลหะหนัก
สีดาํ
5.64 กก.
45.0 x 22.1 x 47.8 ซม.

ATX
7



อะคริลก
ิ
� น
สีดาํ ,สีแดง,สีเขียว,สีนําเงิ
5.5 กก.
45.0 x 22.1 x 47.8 ซม.

2


2


2
1
2
2

2
1
2
2

�
1x 120 มม.พัดลม (ติดตังมาแล
้ว)
�
หรือหม้อนํ าคอม (ตัวเลือก)
2x 120 มม.พัดลม (ตัวเลือก)
�
1x 120 มม.พัดลม (ติดตังมาแล
้ว)
-

�
1x 120 มม.พัดลม (ติดตังมาแล
้ว)
�
หรือหม้อนํ าคอม (ตัวเลือก)
�
1x 120 มม.พัดลมพร ้อมไฟ LED (ติดตังมาแล
้ว)
3x 120 มม.พัดลม หรือ 2x 140 มม.พัดลม
�
(ตัวเลือก) หรือหม้อนํ าคอม
(ตัวเลือก)

 เมนบอร ์ด:
 ความยาวสูงสุดของการ ์ดจอ:
 ความสูงสูงสุดของ CPU คูลเลอร ์:
 ความยาวสูงสุดของ Power Supply:
�
 ความสูงสูงสุดของหม้อนํ าคอม
รวมพัดลม (ด ้านหน้า):
�
 ความสูงสูงสุดของหม้อนํ าคอม รวมพัดลม (ด ้านบน):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 ซม.
16.5 ซม.
24.0 ซม.
5.9 ซม.
-

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 ซม.
16.5 ซม.
24.0 ซม.
5.9 ซม.
5.0 ซม.

ผลิตภัณฑ ์ประกอบด้วย:

� ม,
SGC1, ชุดส่วนประกอบเพิมเติ
คูม
่ ือการใช ้

� ม,
SGC1 Window, ชุดส่วนประกอบเพิมเติ
คูม
่ ือการใช ้

สินค้าภายในกล่อง

SGC1

SGC1 WINDOW Blue

SGC1 WINDOW Green

SGC1 WINDOW Black

นํ าเข้า/นํ าออก:
 USB 3.0 (ด ้านหน้า):
 ช่องเสียบหูฟัง (ด ้านหน้า):

ช่องสําหรับใส่ไดรฟ์:

�
 5.25 นิ ว� หรือ 2x 2.5 นิ ว:
�
 ผาปิ ดช่องใส่ไดรฟ์ 5.25 นิ ว� ถึง 3.5 นิ ว:
�
 3.5 นิ ว� หรือ 2.5 นิ ว:
�
 2.5 นิ ว:

�
โครงแบบสําหรับติดตังพัดลม:
 ด ้านหน้าเคส:
 ฝาเคส:
 ด ้านหลังเคส:
 ด ้านบนสุดของเคส:

สามารถใช้ร่วมกับ:

จํานวนที�บรรจุ: 1
ขนาด (ยาว x กว ้าง x สูง): 524 x 260 x 513 มม.
�
นํ าหนั
ก: SGC1: 6.6 กก. / SGC1 Window: 6.42 กก.
หมายเลขผูเ้ สียภาษี อากร: 84733080
ประเทศที�ผลิต: China

SGC1 WINDOW Red

