


Cechy

Obudowa PC dla wymagających Graczy!

2x
USB 3.0

3x
140 mm
RGB LED Fans

for up to

280 mm

Radiator-
Mounting

Graphics
Cards

Possible

up to

Installable

 Obudowa ATX
 Panel boczny ze szkła hartowanego
 Beznarzędziowa instalacja napędów
 System do uporządkowania kabli

 Zoptymalizowany projekt obudowy 
 pod przepływ powietrza
 Zainstalowane fabrycznie wentyle 
 RGB i filtry przeciwkurzowe



Zainstalowane fabrycznie wentylatory RGB są podświetla-
ne przez listwę LED oraz dwa dodatkowe świecące 
elementy. Całością łatwo kontrolować w obudowie 
DG7000-G RGB przez płytę główną i odpowiednie oprogra-
mowanie dzięki 6-portowemu hubowi RGB z wtyczką do 
płyty głównej typu 12V-G-R-B. Daje to możliwość wyboru z 
16.8 miliona kolorów.

6-Portowy HUB RGB

5-pin na 4-pin adapter do płyt 
głównych z 5-pinową wtyczką

Real

color control
RGB

DG7000-G RGB ma także opcję ręcznej regulacji kolorów dla płyt głównych bez wtyczki 
12V-G-R-B. Po zainstalowaniu i podłączeniu do kabla SATA Power z zasilacza, dołączona 
listwa LED jak i pozostałe elementy świecące mogą być podświetlane w jednym z sześciu 
kolorów lub w całkowicie białym przez ręczny regulator.

Ręczna Regulacja Kolorów



Ciekawe funkcjonalności

Beznarzędziowa instalacja 
napędów 5.25"

Wyjmowane mocowanie 
na trzy dyski 3.5"

470 mm

470 mm

Max. Height 
CPU Cooler:
17.5 cm

Maks. długość karty graficznej: 38 cmMaks. długość karty graficznej: 38 cm

Maks. długość zasilacza: 23 cmMaks. długość zasilacza: 23 cm

Wentylowane śledzie dla lepszego 
przepływu powietrza

Zdejmowalny filtr powietrza przy 
zasilaczu oraz gumki wyciszające

Pionowe ułożenie dwóch 
dysków SSD/HDD 2.5"



Profesjonalne ułożenie
Dzięki zoptymalizowanemu systemowi do zarządzania kablami oraz dyskretnym 
panelom na dole, całość DG7000-G RGB wygląda zawsze na poukładane miejsce.



Możliwe konfiguracje chłodzenia

280 mm chłodnica

2x 140mm wentyle RGB LED

2x 140 mm wentylatory

2x 120 mm wentylatory

2x 120 mm wentylatory
 

(w zestawie)

1x 140mm wentyl RGB LED (w zestawie)

1x 120 mm wentylator (opcjonalny)

(opcjonalny)

(opcjonalnie) (opcjonalnie)

(opcjonalny)

Panel przedni

Panel górny

Panel tylni



3x
140 mm 

wentylatory 
LED

Zainstalowane fabrycznie filtry przeciwkurzowe dla zabezpieczenia komponentów

Zdejmowalny filtr przeciwkurzowy 
na przednim panelu

Zdejmowalny filtr przeciwkurzowy Filtr magnetyczny na 
górnym panelu



DG7000-G RGB

Zawartość opakowania: 1
Wymiary (dł. x sz. x w.): 510 x 275 x 535 mm
Waga: 9.33 kg
Taryfa celna numer: 84733080
Wyprodukowano w: Chinach

Ogólne:
 Format:
 Gniazda na karty rozszerzeń:
 Pomalowana w środku:
 Beznarzędziowa instalacja 
 napędów: 
 System do uporządkowania kabli:
 Panel boczny ze szkła 
 hartowanego 4mm:
 Waga:
 Wymiary (dł. x sz. x w.):

ATX
7








8.2 kg
47 x 21 x 47 cm 

Konfiguracja wentylatorów: 
 Panel przedni: 

 Panel tylni: 
 Panel górny:

2x 140mm wentyle RGB LED (w zestawie)
lub chłodnica (opcjonalna)
1x 140mm wentyl RGB LED (w zestawie)
2x 120 mm lub 2x 140 mm wentylatory 
(opcjonalne)

Specyfikacja

Kompatybilność:
 Płyta główna: 
 Maks. długość karty graficznej:
 Maks. wysokość chłodzenia 
 na procesor:
 Maks. długość zasilacza:
 Maks. grubość chłodnicy 
 z wentylatorem (przód):

Mini-ITX, microATX, ATX
38.0 cm

17.5 cm
23.0 cm

5.7 cm

Opakowanie do wysyłki

Miejsca na dyski i napędy:
 5.25":
 5.25" lub 3.5":
 5.25" na 3.5" Cover na zatokę:
 3.5"
 3.5" lub 2.5":
 2.5":

1
1
1
1
2
2

Porty
 USB 3.0 (przód):
 USB 2.0 (przód):
 Audio (przód):

2
2
 Opakowanie zawiera DG7000-G RGB, Zestaw akcesoriów, 

6-portowy HUB RGB, 
adapter 5-pin na 4-pin, 
ręczny kontroler kolorów, 
pasek LED RGB S1,
Instrukcja


