


Wersje obudowy 

 Panel boczny: Akryl
 Panel przedni: 2x 120 mm wentyle (w zestawie)
 Panel górny: 3x 120 mm lub 2x 140 mm wentyle (opcjonalne)
 Panel tylni: 1x 120mm wentylator LED (w zestawie)

 Panel boczny: Metal
 Panel przedni: 1x 120 mm wentyl (w zestawie)
 Panel boczny: 2x 120 mm wentyle (opcjonalny)
 Panel tylni: 1x 120 mm wentylator (w zestawie)



Zasilacz oraz dwa dyski 3.5" lub 2.5" mają miejsca na 
montaż na dole obudowy i są w osobnym tunelu powie-
trznym przez co mamy mniejsze temperatury i ładniejs-
zy wygląd.

Maks. długość karty graficznej: 40cm

ODD/HDD/SSD

ODD/HDD/SSD

Zdejmowalny panel na dyski

Przejścia na 
ułozenie kabli

Owalne wycięcia do regulacji pozycji 
klatki na dyski

Maks. grubość chłodnicy z wentylem

2x 3.5" HDD
lub 2x 2.5 SSDMaks. długość zasilacza: 24 cm

PSU
HDD/SSD

SSD

Wycięcie na montaż 
chłodzenia

SSD

HDD/SSD

16.5 cm

Szerokie możliwości rozbudowy

Efektywne rozmieszczenie



Zdejmowalny filtr 
przeciwkurzowy na przodzie

Panel przedni bez 
dodatkowych kabli

Zdejmowalny filtr przeciwkurzowy na dole Magnetyczny filtr przeciwkurzowy na górnym panelu

Efektywna ochrona komponentów



Różne konfiguracje wentylatorów

Panel przedni

Tylni panel

2x 140 mm wentyle 

1x 280 mm chłodnica 
(opcjonalne)

(opcjonalna)

2x 120 mm wentyle 

(opcjonalna)

(1x w zestawie VS7)
(2x w zestawie VS7 Window)

Owalne otwory na różne wentylatory

1x 120 mm wentylator

1x 120 mm wentylator LED

(w zestawie VS7)

(w zestawie VS7 Window)

1x 240 mm chłodnica



Panel przedni (tylko przy VS7 Window)

Panel boczny (tylko przy VS7)

2x 120 mm wentyle  
(opcjonalne)

2x 140 mm wentyle 

1x 280 mm chłodnica 
(opcjonalne)

(opcjonalna)

(opcjonalna)

3x 120 mm wentyle

1x 240 mm chłodnica

1x 360 mm chłodnica 
(opcjonalna)

(opcjonalne)

Różne konfiguracje wentylatorów



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

I/O:
 USB 3.0 (przód):
  Audio (przód):

Maks. Miejsca na dyski i napędy:
 5.25":
 3.5":
 2.5":

Konfiguracja wentylatorów:
 Panel przedni:

 Panel boczny:
 Panel tylni:
 Panel górny:

ATX
7






Metal
5.52 kg
45.0 x 22.1 x 47.3 cm

2


2
3
4

1x 120 mm wentyl (w zestawie) 
lub chłodnica (opcjonalna) 
2x 120 mm wentyle (opcjonalny)
1x 120 mm wentylator (w zestawie) 
 -

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

Opakowanie zawiera:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 cm
16.5 cm
24.0 cm
5.9 cm
-

VS7, Zestaw akcesoriów, Instrukcja

ATX
7






Acrylic
5.57 kg
45.0 x 22.1 x 47.3 cm

2


2
3
4

2x 120 mm wentyle (w zestawie) 
lub chłodnica (opcjonalna) 
-
1x 120mm wentylator LED (w zestawie) 
3x 120 mm  lub  2x 140 mm wentyl 
(opcjonalne) lub chłodnica (opcjonalna)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 cm
16.5 cm
24.0 cm
5.9 cm
5.0 cm

VS7 Window, Zestaw akcesoriów, Instrukcja

Ilość w boksie: 1
Wymiary (dł. x sz. x w.): 525 x 260 x 510 mm
Waga: VS7: 6.42 kg / VS7 Window: 6.47 kg 
Taryfa celna numer: 84733080
Wyprodukowano w: Chinach

Karton
VS7 VS7 Window

4 044951 021758 4 044951 021765

Specyfikacja


