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Data premiery

Kod produktu

EAN

2022-11-14 (Poniedziałek)

EY2A004

5903018666235

Wymiary i waga opakowania detalicznego

MSRP

480×265×472  mm / 5.700 kg

289 PLN

Dane logistyczne

OBUDOWA PC

Signum 300 Core
g

We did it 
for fun                 !fansJ

Wentylatory Stratus 120 PWM
W zestawie 2 wydajne i trwałe wentylatory 
Stratus z regulacją obrotów PWM, 
opracowane wspólnie z Synergy Cooling.

Okno z hartowanego szkła
Przezroczysty panel boczny sprawia, 
że Twój sprzęt jest w centrum uwagi.

Szeroka kompatybilność chłodzenia
Wystarcząjąco dużo miejsca na wysokie 
radiatory do 161 mm oraz chłodnice do 360 mm 
na froncie lub 240 mm na górze obudowy.

Wygodna organizacja przewodów
Głęboki kanał kablowe z przodu obudowy 
pozwala na wygodne prowadzenie przewodów.

Siatkowy panel przedni
Struktura siatki („mesh”) pozwala na przepływ 
powietrza i zapobiega dostawaniu się kurzu 
do środka.

8 miejsc na wentylatory
Dostosuj przepływ powietrza do swoich 
potrzeb dzięki wygodnym uchwytom na 
wentylatory z przodu, z tyłu, na górze i na dole.

Wyjmowalne filtry przeciwkurzowe
Filtry przeciwkurzowe na górze, 
na dole i po bokach frontu można wyjąć 
w celu łatwego czyszczenia.

ENDORFY Signum 300 Core to zgrabna (413×447×216 mm) obudowa, w której Twoje 

komponenty poczują się jak w przewiewnym domu. Bezpiecznie trzyma podzespoły w 

przyjemnym chłodku, a do tego wygląda tak dobrze, że zechcesz powiesić jej zdjęcie nad 

łóżkiem. No ale czego innego można się spodziewać po boku z hartowanego szkła i na maksa 

pojemnym wnętrzu, prawda?
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Kod produktu

EAN

Rodzaj produktu

Wymiary [mm]

EY2A004

5903018666235

obudowa PC

447×216×413

Standard płyty głównej

Maksymalna długość karty graficznej (GPU) [mm]

Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora (CPU) [mm]

Maksymalna długość zasilacza (PSU) [mm]

ATX / microATX / ITX

350

161

180

Liczba wentylatorów (maksymalna)

Liczba wentylatorów (w zestawie)

8

2

Przód (w zestawie)

Tył (w zestawie)

1× Stratus 120 PWM (200 – 1400 obr./min.)

1× Stratus 120 PWM (200 – 1400 obr./min.)

Specyfikacja techniczna

System chłodzenia

Przód [mm]

Góra [mm]

Tył [mm]

1× 120 / 240 / 360 

1× 120 / 240

1× 120

Kompatybilność z radiatorami chłodzenia cieczą

Przód

Góra

Spód

Magnes

Magnes

Magnes

2,5″/3,5” 2 2,5″ 2

Liczba zatok (wewnętrzne)

Filtry przeciwkurzowe

USB-A

HD AUDIO

2

2

Przycisk POWER

Przycisk RESET/LED

1

1

Panel I/O
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OBUDOWA PC

Signum 300 Core
g

Co jest w pudełku?

Instrukcja obsługi52× Wentylator 
Stratus 120 PWM 

2 Zestaw 
montażowy 

3Obudowa
Signum 300 Core

1

ENDORFY potrafi spełnić każde życzenie i zaspokoić każdą 

potrzebę. Wszystko, czego potrzebujesz, to Twoja wyobraźnia oraz 

pasja do sprzętu komputerowego i technologii. My zajmiemy się 

resztą, dostarczając Ci sprawdzone, funkcjonalne i wydajne 

produkty. To zwycięskie połączenie będzie źródłem Twojej dumy i 

pozwoli Ci bez ograniczeń doświadczać radości ze sprzętu 

komputerowego, jego konfiguracji i gamingu na PC.


