


พรอ้มฟีเจอร ์

PC เคสที�ตอบโจทย์นักเกมเมอร์

 เคส ATX
 ฝาเคสทาํจากอะครลิกิ
 ตดิตั�งอปุกรณโ์ดยไม่ตอ้งใชเ้คร ื�องมอื
 ระบบการจดัการสายเคเบลิที�ดตีอ่อปุกรณ์

 เคสดไีซนพ์รอ้มระบบระบายอากาศที�
 เป็นมติรตอ่อปุกรณ์
 พดัลมพรอ้มไฟ LED และแผ่นกรองฝุ่น
 ละอองที�ตดิตั�งมาแลว้ในตวั



สี

DG7000

การตกแตง่ลวดลายสภีายใน 
และพดัลมพรอ้มไฟ 
LED สนํี�าเงิน

การตกแตง่ลวดลายสภีายใน 
และพดัลมพรอ้มไฟ 
LED สเีขยีว

การตกแตง่ลวดลายสภีายใน 
และพดัลมพรอ้มไฟ 
LED สแีดง

DG7000 DG7000

BLUE GREEN RED



ฟังก์ชั�นที�น่าตื�นตาตื�นใจ

ตดิตั�งถาดไดรฟ์โดยไม่ตอ้งใชเ้คร ื�องมอื
ขนาด 5.25 นิ�ว จาํนวน 2 ชอ่ง

สามารถตดิตั�งชอ่งใสฮ่ารด์ดสิ
ขนาด 3.5 นิ�วไดถ้งึสามชอ่ง

470 มม.

470 มม.

ความสูงสูงสุดของ
CPU คูลเลอร:์

17.5 cm

ความยาวสูงสุดของการด์จอ: 38 ซม.ความยาวสูงสุดของการด์จอ: 38 ซม.

ความยาวสูงสุดของ
Power Supply: 23 ซม.
ความยาวสูงสุดของ
Power Supply: 23 ซม.

เพิ�มรตูาขา่ยเพื�อชว่ยใหอ้ากาศ
ภายในเคสหมุนเวยีนไดด้ี

แผ่นกรองฝุ่นละอองใน Power Supply
และเทา้ยางลดความดงัเสยีงสามารถ
ถอดออกได ้

รองรบัการตดิตั�ง HDD/SSD ในแนวตั�ง
ขนาด 2.5 นิ�วไดถ้งึสองตวั



การจัดอย่างเป็นระบบ
ดว้ยระบบการจดัการสายเคเบิ�ลที�ดีที�สุดและอโุมงคด์า้นล่างเคส
ชว่ยให ้DG7000 ดูสวยงามและเป็นระเบียบเรียบรอ้ยอยู่ตลอดเวลา



ตัวเลือกในการติดตั�งพดัลมเพิ�มเติม

280 มม. หมอ้นํ�าคอม

2x 140 มม.พดัลมพรอ้มไฟ LED

2x 140 มม. พดัลม

2x 120 มม. พดัลม

2x 120 มม. พดัลม

(ตดิต ั�งมาแลว้)

1x 140 มม.พดัลมพรอ้มไฟ LED
(ตดิต ั�งมาแลว้)

1x 120 มม.พดัลม
(ตวัเลอืก)

(ตวัเลอืก)

(ตวัเลอืก) (ตวัเลอืก)

(ตวัเลอืก)

ดา้นหน้าของเคส

ดา้นบนสุดของเคส

ดา้นหลงัเคส



ตดิต ั�งแผ่นกรองฝุ่นละอองมาพรอ้มภายในเครื�อง

แผ่นกรองฝุ่นละอองสามารถนํา
ออกไดจ้ากดา้นหนา้ของเคส

แผ่นกรองฝุ่นละออง
สามารถนําออกได ้

ดา้นบนสดุของเคสมา
พรอ้มแผ่นกรองฝุ่นละออง
ดว้ยแม่เหล็ก

3x
140 มม.

พลัลม
พรอ้มไฟ LED

3x
140 มม.

พดัลม
พรอ้มไฟ LED



จาํนวนที�บรรจ:ุ 1
ขนาด: 510 x 275 x 535 mm (ยาว x กวา้ง x สงู)
นํ�าหนัก: 8.55 กก.
หมายเลขผูเ้สยีภาษอีากร: 84733080
ประเทศที�ผลติ: China

ขอ้มูลท ั�วไป:
 มาตรฐานเมนบอรด์ขนาด Form Factor:

 ชอ่งเสยีบอปุกรณแ์ละสายสญัญาณ:

 การตกแตง่ลวดลายสภีายใน:

 ตดิตั�งอปุกรณโ์ดยไม่ตอ้งใชเ้คร ื�องมอื: 

 ตวัจดัเก็บสายเคเบลิ:

 ฝาเคส:

 นํ�าหนัก:

 ขนาด (ยาว x กวา้ง x สงู):

ATX

7







อะครลิกิ
7.2 กก.
47.0 x 21.0 x 47.0 ซม.

โครงแบบสําหรบัติดต ั�งพดัลม: 
 ดา้นหนา้เคส: 

 ดา้นหลงัเคส: 

 ดา้นบนสดุของเคส:

2x 140 มม.พดัลมพรอ้มไฟ LED (ติดตั�งมาแลว้)

หรือหมอ้นํ�าคอม (ตวัเลือก)

1x 140 มม.พดัลมพรอ้มไฟ LED (ติดตั�งมาแลว้)

2x 120 มม.พดัลม หรือ 2x 140 มม.พดัลม
(ตวัเลือก)

คณุสมบติั

สามารถเขา้กนัได:้
 เมนบอรด์: 

 ความยาวสงูสดุของการด์จอ:

 ความสงูสงูสดุของ CPU คลูเลอร:์

 ความยาวสงูสดุของ Power Supply:

 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม
 รวมพดัลม (ดา้นบน):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

38.0 cm

17.5 cm

23.0 cm

5.7 cm

DG7000 Blue

สนิคา้ภายในกลอ่ง

DG7000 GreenDG7000 Red

ชอ่งสําหรบัใส่ไดรฟ์:
 5.25 นิ�ว:

 5.25 นิ�ว หรือ 3.5 นิ�ว:

 ผาปิดชอ่งใสไ่ดรฟ์ 5.25 นิ�ว ถึง  3.5 นิ�ว:

 3.5 นิ�ว:

 3.5 นิ�ว หรือ 2.5 นิ�ว:

 2.5 นิ�ว:

1

1

1

1

2

2

นําเขา้/นําออก:
 USB 3.0 (ดา้นหนา้):

 USB 2.0 (ดา้นหนา้):

 ชอ่งเสียบหฟัูง (ดา้นหนา้):

2

2

 สี:

ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย:

สีแดง, สีเขยีว, สีนํ�าเงิน

DG7000

ชดุสว่นประกอบเพิ�มเตมิ

www.sharkoon.com


