


เวอร์ชันของเคส

มาพรอ้มสี 4 เวอรช์นั:
นํ�าเงิน, แดง, เขยีวและดาํ  



สีเคส

BLUE RED

GREEN BLACK

BLUE
1x 120 มม. พดัลมพรอ้ม
ไฟ LED สีนํ�าเงิน
และการตกแตง่ลวดลาย
สีภายในดว้ยสีนํ�าเงิน

RED
1x 120 มม. พดัลมพรอ้ม
ไฟ LED สีแดง  
และการตกแตง่ลวดลาย
สีภายในดว้ยสีแดง

GREEN
1x 120 มม. พดัลมพรอ้ม
ไฟ LED สีเขยีว  
และการตกแตง่ลวดลาย
สีภายในดว้ยสีเขยีว

BLACK
1x 120 มม. พดัลมพรอ้ม
ไฟ LED สีนํ�าเงิน 
และการตกแตง่ลวดลาย
สีภายในดว้ยสีดาํ



ตัวเลือกสาํหรับติดตั�งอุปกรณ์

16.5 ซม.

ODD/HDD/SSD

ODD/HDD/SSD

แผงถาดใส ่HDD 
สามารถถอดออกได ้

ความยาวสูงสุดของการด์จอ: 40 ซม.

ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม 
รวมพดัลม 5.9 ซม.

ความยาวสูงสุดของ
Power Supply: 24 ซม.

HDD 2x 3.5 นิ�ว
หรือ SSD 2x 2.5 นิ�ว

การจัดอย่างเป็นระบบ
Power Supply และฮารด์ไดรฟ์สาํหรบั 2 ตาํแหน่ง 
ขนาด 3.5 นิ�ว หรือ 2.5 นิ�ว สามารถจดัตาํแหน่ง
ไดจ้ากดา้นลา่งสดุของอโุมงค ์พรอ้มทั�งทาํใหเ้คส
ของคณุดสูวยงามยิ�งขึ �น

ชอ่งวงรีออกแบบมาเพื�อใหป้รบัตาํแหน่ง 
HDD ไดอ้ยา่งยืดหยุน่

SSD SSD

HDD/SSD

HDD/SSD PSU

ชอ่งวา่งรองรบั
สาํหรบั 

CPU คลูเลอร ์

ชอ่งสาํหรบั
พาดสายเคเบิล



ให้การปกป้องอุปกรณ์ของคณุอย่างดีที�สดุ

แผ่นกรองฝุ่นละอองสามารถ
นําออกไดจ้ากดา้นหนา้ของเคส

แผ่นกรองฝุ่นละอองสามารถ
นําออกไดจ้ากดา้นลา่งของเคส

ดา้นบนสดุของเคสมาพรอ้ม
แผ่นกรองฝุ่นละอองดว้ยแม่เหล็ก



ตัวเลือกในการติดตั�งพดัลมเพิ�มเติม

ด้านหน้าเคส

2x 140 มม.พดัลม

1x 280 มม. หมอ้นํ�าคอม
(ตวัเลือก)

(ตวัเลือก)

2x 140 มม.พดัลม

1x 240 มม. หมอ้นํ�าคอม
(ติดต ั�งมาแลว้ 1 ตวั)

(ตวัเลือก)

ชอ่งวา่งที�มาพรอ้มการติดตั�ง
พดัลมแบบโมดลูาร ์

ดา้นหลงัเคส

1x120 มม.พดัลม
(ติดต ั�งมาแลว้เฉพาะใน SGC1)

1x120 มม.พดัลมพรอ้มไฟ LED
(ติดต ั�งมาแลว้เฉพาะ SGC1 WINDOW)



ตัวเลือกในการติดตั�งพดัลมเพิ�มเติม

ดา้นบนสุดของเคส (เฉพาะใน SGC1 WINDOW)

2x140 มม.พดัลม

1x 280 มม. หมอ้นํ�าคอม
(ตวัเลือก)

(ตวัเลือก)

3x120 มม.พดัลม

1x 240 มม. หมอ้นํ�าคอม

1x 360 มม. หมอ้นํ�าคอม

(ตวัเลือก)

(ตวัเลือก)

(ตวัเลือก)

ฝาเคสดา้นขา้ง (เฉพาะใน SGC1)

2x120 มม.พดัลม  
(ตวัเลือก)



คณุสมบติั

ขอ้มูลท ั�วไป:
 มาตรฐานเมนบอรด์ขนาด Form Factor:
 ชอ่งเสียบอปุกรณแ์ละสายสญัญาณ:
 การตกแตง่ลวดลายสีภายใน:
 ติดตั�งอปุกรณโ์ดยไม่ตอ้งใชเ้ครื�องมือ:
 ตวัจดัเก็บสายเคเบิล:
 ฝาเคส:
 สี:
 นํ�าหนัก:
 ขนาด (ยาว x กวา้ง x สงู):

นําเขา้/นําออก:
 USB 3.0 (ดา้นหนา้):
 ชอ่งเสียบหฟัูง (ดา้นหนา้):

ชอ่งสาํหรบัใส่ไดรฟ์:
 5.25 นิ�ว หรือ  2x 2.5 นิ�ว:
 ผาปิดชอ่งใสไ่ดรฟ์ 5.25 นิ�ว ถึง 3.5 นิ�ว:
 3.5 นิ�ว หรือ  2.5 นิ�ว:
 2.5 นิ�ว:

โครงแบบสาํหรบัติดต ั�งพดัลม:
 ดา้นหนา้เคส:

 ฝาเคส:
 ดา้นหลงัเคส:
 ดา้นบนสดุของเคส:

สามารถใชร่้วมกบั:
 เมนบอรด์: 
 ความยาวสงูสดุของการด์จอ:
 ความสงูสงูสดุของ CPU คลูเลอร:์
 ความยาวสงูสดุของ Power Supply:
 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม รวมพดัลม (ดา้นหนา้): 
 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม รวมพดัลม (ดา้นบน):

ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย:

ATX
7






โลหะหนัก
สีดาํ
5.64 กก.
45.0 x 22.1 x 47.8 ซม.

2


2
1
2
2

1x 120 มม.พดัลม (ติดตั�งมาแลว้)

หรือหมอ้นํ�าคอม (ตวัเลือก)

2x 120 มม.พดัลม (ตวัเลือก)
1x 120 มม.พดัลม (ติดตั�งมาแลว้)

 -

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 ซม.
16.5 ซม.
24.0 ซม.
5.9 ซม.
-

SGC1, ชดุสว่นประกอบเพิ�มเติม, 
คูมื่อการใช ้

ATX
7






อะคริลิก
สีดาํ,สีแดง,สีเขยีว,สีนํ�าเงิน
5.5 กก.
45.0 x 22.1 x 47.8 ซม.

2


2
1
2
2

1x 120 มม.พดัลม (ติดตั�งมาแลว้) 
หรือหมอ้นํ�าคอม (ตวัเลือก) 
-
1x 120 มม.พดัลมพรอ้มไฟ LED (ติดตั�งมาแลว้) 
3x 120 มม.พดัลม หรือ  2x 140 มม.พดัลม 
(ตวัเลือก) หรือหมอ้นํ�าคอม (ตวัเลือก)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 ซม.
16.5 ซม.
24.0 ซม.
5.9 ซม.
5.0 ซม.

SGC1 Window, ชดุสว่นประกอบเพิ�มเติม, 
คูมื่อการใช ้

จาํนวนที�บรรจ:ุ 1
ขนาด (ยาว x กวา้ง x สงู): 524 x 260 x 513 มม.
นํ�าหนัก: SGC1: 6.6 กก. / SGC1 Window: 6.42 กก.
หมายเลขผูเ้สียภาษีอากร: 84733080
ประเทศที�ผลิต: China

สินคา้ภายในกลอ่ง
SGC1 SGC1 WINDOW Blue SGC1 WINDOW Red

SGC1 WINDOW Green SGC1 WINDOW Black


