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KOYTI   ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΥΔΡΟΨΥΞΗ   360mm!   

DEEPCOOL GENOME II BK-RD (red theme) 

Επίσης BK-GN (green theme) , WH-BL (Λευκό κουτί blue theme) 

230,00 € + ΦΠΑ 24% 



Κουτί για μητρικές ATX, M-ATX και Mini-ITX, GENOME II BK-GN, με προεγκατεστημένο σύστημα υδρόψυξης 

3 ανεμιστήρων. (Υποστηρίζει και μεγάλες E-ATX με διαστάσεις έως 305mm x 275mm)

Η υδρόψυξη, της σειράς CAPTAIN 360 EX της Deepcool, ψύχει τον επεξεργαστή εξαιρετικα  οι δε 

σωληνώσεις της περνάνε από το μπροστινό μέρος του κουτιού μέσα σε ένα κυλινδρικό πλαίσιο, με τους 

σωλήνες σε ελικοειδές σχήμα να είναι διάφανοι, αφήνοντας το ψυκτικό υγρό σε κόκκινο χρώμα, σε πλήρη 

θέα!! Επιπρόσθετα η αντλία φωτίζεται με βιονικό LED φωτισμό σε λευκό χρώμα, που "αναπνέει" Με LED 

λευκό φωτισμό φωτίζονται επίσης οι ανεμιστήρες της υδρόψυξης και το μπροστινό κυλινδρικό πλαίσιο της 

υδρόψυξης.  Αποτελείται από μία ψύκτρα, 3 ανεμιστήρες PWM, με 2 επίπεδα πτερυγίων στο επάνω μέρος 

του κουτιού. Το επάνω μέρος του κουτιού, διαθέτει ανοιγόμενο καπάκι, με ξεχωριστό σχεδιασμό σε στυλ 

πτερυγίων, προσφέρει την καλύτερη δυνατή ψύξη στο εσωτερικό του κουτιού, αλλά και εύκολο καθαρισμό 

του συστήματος υδρόψυξης. Το τροφοδοτικό τοποθετείται στο κάτω μέρος για βέλτιστη ψύξη και σωστή 

διαχείριση των καλωδίων, ενώ διαθέτει φίλτρο προστασίας από τη σκόνη και λαστιχένιο αντικραδασμικό 

πλαίσιο.  Στο μπροστινό μέρος μπορούν να τοποθετηθούν ως και 2 x 120mm ανεμιστήρες (δεν 

περιλαμβάνονται), στο πίσω μέρος 1 x120mm ανεμιστήρας (περιλαμβάνεται) ή σύστημα υδρόψυξης 

120mm.

To highlight του GENOME όμως, είναι η δυνατότητα κάθετης τοποθέτησης της κάρτας γραφικών, για να 

έχετε ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα μέσα από το πλαϊνό παράθυρο του κουτιού (το καλώδιο 

προέκτασης PCIe συμπεριλαμβάνεται). Σε συνδυασμό με μια high end κάρτα γραφικών η οποία αξίζει να 

φαίνεται, είναι σίγουρο ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα τραβήξει όλα τα βλέμματα

Η τοποθέτηση του PSU στο κάτω μέρος για αποτελεσματικότερη ψύξη και περισσότερο χώρο στο εσωτερικό

Ξεχωριστό τμήμα για την τοποθέτηση δύο σκληρών δίσκων 3,5", ανεξάρτητη τοποθέτηση για  δίσκους 2,5"

2 θύρες USB 3.0 στο επάνω μέρος

Υψηλής ποιότητας υλικό κατασκευής SGCC+PLASTIC (ABS) (Βάθος Panel: 0.8mm

Διαστάσεις (LxWxH): 506210*505 mm, καθαρό βάρος: 9.77kg

Θύρες επέκτασης: 7 (συν 2 θύρες για κάθετη τοποθέτηση κάρτας VGA μέγιστου μήκους 330mm)

Ψύκτρα (radiator): 395mm x 120mm x 32mm, Διαστάσεις ανεμιστήρων: 120mm x 120mm x 25mm (3τμχ) 

Ταχύτητα ανεμιστήρων: 500±200-1800±10% RPM (4Pin)

Ροή αέρα: 229.56 CFM (max)

Επίπεδο θορύβου: 17.6~31.3dB(A)

Τύπος ρουλεμάν: Hydro Bearing


