


Wersje obudowy

Panel przedni:
1x 120mm wentylator (w zestawie) 
lub chłodnica (opcjonalna)

Panel tylni: 
1x 120mm wentylator LED (w zestawie)

Panel górny: 
3x 120mm lub 2x 140mm wentyle 
(opcjonalne)

Panel boczny z oknem

Panel przedni:
1x 120mm wentyl (w zestawie) 
lub chłodnica (opcjonalna)

Panel tylni: 
1x 120mm wentylator (w zestawie)

Panel boczny: 
1x 120mm wentylator (opcjonalny)

Stalowy panel boczny



Kompaktowy dezajn

Tunel powietrzny na zasilacz

Pierwszy raz widzimy w kompaktowej 
obudowie typu microATX osobny tunel 
powietrzny na zasilacz. Dzięki temu 
można go zainstalować razem z dyska-
mi bardziej osobno co daje lepsze 
temperatury i ładniejszy wygląd.



Szerokie możliwości rozbudowy

Maks. długość karty graficznej: 40cmMaks. długość karty graficznej: 40cm

Efektywne Rozmieszczenie

Max. Height CPU Cooler:
S1000: 15.5 cm
S1000 Window: 15 cm

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

Zasilacz oraz dwa dyski 3.5" lub 2.5" mają miejsca na montaż 
na dole obudowy i są w osobnym tunelu powietrznym przez 
co mamy mniejsze temperatury i ładniejszy wygląd.

Wyjmowalna zatoka na napędy

Uchwyt do montażu dwóch 
dysków 2.5" HDD / SSD

Przejścia na ułożenie kabli

Wywietrzniki na wyjście gorącego powietrza

Przesuwalna klatka na dyski

5.25" luc 3.5" zewnętrzne



Unikatowe Rozwiązania

Panel przedni bez dodatkowych kabli

Zdejmowalny filtr przeciwkurzowy

Oddzielne gumki na montaż zasilacza Zdejmowalny filtr 
przeciwkurzowy na dole

Magnetyczny filtr przeciwkurzowy 
na górnym panelu (S1000 Window)



Duże Możliwości Montażu Wentylatorów

Panel górny (S1000 Window)

Panel przedni

280mm chłodnica

2x 120mm wentyle

2x 140mm wentyle

2x 140mm wentyle3x 120mm wentyle

Otwory na dostosowanie miejsca 
wentylatorów czy chłodnicy

(1x w zestawie)

(opcjonalna)

(opcjonalne)

(opcjonalne) (opcjonalne)



Specyfikacja

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

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

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

Konfiguracja wentylatorów:
 Panel przedni:

 Panel boczny:
 Panel tylni:
 
 Panel górny:

MicroATX
4






Metal
Czarny
5.5 kg
45.3 x 19.5 x 40.2 cm

2


1
1
2
2

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

-

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

Mini-ITX, MicroATX
40 cm
15.5 cm
24.0 cm

5.9 cm

MicroATX
4






Akryl
Czarny
4.8 kg
45.3 x 19.5 x 40.2 cm

2


1
1
2
2

1x 120mm wentyl (w zestawie) 
lub chłodnica (opcjonalna)
-
1x 120mm wentylator LED (w zestawie)

3x 120mm lub 2x 140mm wentyl (opcjonalne)

Mini-ITX, MicroATX
40 cm
15.0 cm
24.0 cm

5.9 cm

S1000 S1000 Window

Ilość w boksie: 1
Wymiary (dł. x sz. x w.): 512 x 260 x 443 mm
Waga: S1000: 6,33 kg / S1000 Window: 5,64 kg 
Taryfa celna numer: 84733080
Wyprodukowano w: Chinach

Karton

www.sharkoon.com/pl


