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Dane techniczne

Numer artykułu GM-01B-OP

EAN code 0753263076380

Kolor Czarna

Materiał 0.8 SPCC oraz  szkło hartowane (boczny i górny panel)

Wspierane formaty płyt głównych Mini ITX, mATX

Wymiary (gł.x szer.x wys.) 400mm x 275mm x 345mm

Waga (Netto/Brutto) 7.47kg / 8.93kg

Sloty zewnętrzne -

Sloty wewnętrzne (2x 3.5” oraz 2x 2.5”) lub 4x 2.5”

Zasilacz ATX PSU (opcjonalniel, 140mm - 180mm)

Porty I/O z przodu 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), 2x USB 2.0, Mic-in, Audio-out (AZALIA / HD-Audio)

W dostawie Instrukcja, zestaw śrub, zainstalowany wentylator A-RGB 120mm, 2x listwy świetlne A-RGB LED,  
1x wielofunkcyjny hub, pilot, wyjmowane filtry przeciwpyłowe

PCI Sloty 4

Montaż wentylatora Przód: 2x 120mm lub 2x 140mm lub ~280mm radiator
Tył: 1x 120mm lub 140mm (120mm wentylator już zainstalowany)

Wysokość Cooler CPU  (maks.) 180mm

Długość karty VGA  (maks.) 320mm

Gwarancja 24 miesiące

 Gaming mATX | M1

Chieftronic rozszerza swoją oferte o kolejną gamingową obudowe: M1 GAMING CUBE. Obudowę tę cechuje minimalistyczny wygląd, 

równocześnie posiada ona trzy strony z hartowanego szkła, które pozwalają idealnie wyeksponować komponenty. M1 jest kontynuacją 

Designu swojego ‘’starszego brata’’ G1.

Dzięki subtelnemu a zarazem futurystycznemu  RGB wyglądowi obudowa ta jest idealna dla wszystkich entuzajstów RGB, którzy jednocześnie 

cenią sobie minimalizm i elegancję. Obsługuje wszystkie tradycyjne technologie płyt głównych A-RGB + 5V, takie jak ASUS™ Aura, ASRock™ 

RGB Sync, MSI™ Mystic Light Sync i Gigabyte™ RGB Fusion.

Dla entuzjastów chłodzenia, którzy chcą zainstalować więcej wentylatorów niż fabrycznie zainstalowany tylny wentylator RGB, przewidziane 

jest również miejsce na dodatkowe wentylatory lub radiator z przodu.

Przednie filtry wlotu powietrza i filtr znajdujący się na dole obudowy chronią Chieftronic M1 przed kurzem i zapewniają czyste wnętrze co 

przedłuża żywotność wszystkich komponentów. Wszystkie zmywalne filtry są wysuwane dzięki czemu możliwe jest umycie ich wodą a tym 

samym zapewnienie trwałego i bezpiecznego wnętrza obudowy. 

•	 Przedni panel  z dwiema +5V listwami świetlnymi A-RGB LED

•	 1x +5V wentylator A-RGB (120mm)

•	 Certyfikowany multifunkcyjny HUB RGB 

•	 3x hartowane szkło dla idealnego wyeksponowania komponentów

•	 Możliwość montażu  radiatora/chłodnicy do 280mm 
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