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SilentiumPC Fera 5 Dual Fan SPC304
SKLEP KOZIENICE RADOM
Cena brutto

149,00 zł

Cena netto

121,14 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

24495

Kod producenta

SPC304

Kod EAN

5903018662886

Producent

SilentiumPC

Opis produktu
Technologia Synergy Cooling
Unikatowy projekt radiatora Fera 5 i dopasowanego do
niego wentylatora Fluctus są efektem współpracy
SilentiumPC z Synergy Cooling. Dzięki jednoczesnemu
projektowaniu wszystkie części chłodzenia są dopasowane
i zapewniają synergiczny efekt.

Fera 5 Dual Fan to nowy układ chłodzenia procesora SilentiumPC, w którym zastosowano technologię Synergy Cooling.
Wyróżniki to między innymi: zupełnie nowy, asymetryczny radiator z gęsto upakowanymi finami, zoptymalizowana
podstawa z czterema rurkami cieplnymi, a także dwa wentylatory Fluctus 120 PWM z nowym łożyskiem i wysoką kulturą
działania. Oprócz dwuwentylatorowej Fery 5 Dual Fan, oferowana jest również Fera 5 z 1 × Fluctus 120 PWM. Coolery z
serii Fera 5 objęte są 6-letnią gwarancją producenta.

Wydajny i trwały wentylator Fluctus 120 PWM
Fluctus 120 PWM najlepiej sprawuje się w zastosowaniach
ograniczających przepływ powietrza: na radiatorach i
chłodnicach. Charakterystycznie ukształtowane łopatki
wentylatora zapewniają wysokie ciśnienie statyczne. Nowe,
wytrzymałe łożysko zapewnia płynną pracę przez długie
lata.
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Wysoka kultura pracy
Krawędzie natarcia łopatek wentylatora mają falisty profil.
To redukuje słyszalność irytujących tonów i postrzeganą
głośność wentylatora. Optymalizacja psychoakustyczna
Fluctusa 120 PWM oczekuje na opatentowanie.

Opcjonalny tryb półpasywny
Wentylatory Fluctus 120 PWM zatrzymują się przy niskim
poziomie sygnału sterującego i mają funkcję
automatycznego startu. Ustawiając odpowiednio krzywą
prędkości wentylatora można stworzyć ultra cichy,
półpasywny system chłodzenia.

Asymetryczny radiator
Radiator ma asymetryczny kształt, a żebra - specjalnie
dobrany profil. Fera 5 jest zoptymalizowana do
jednokierunkowego przepływu powietrza: wskazany
kierunek zapewnia najlepszą wydajność i kulturę działania.
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Ciepłowody direct touch
Kompaktowa podstawa radiatora zapewnia najlepszy
kontakt z powierzchnią nowoczesnych procesorów. Cztery
ciepłowody (heatpipe) stykają się bezpośrednio z
procesorem, co poprawia odbieranie ciepła.

Wygodny system montażowy
Nowy, uniwersalny system montażowy zapewnia
doskonały kontakt podstawy schładzacza z procesorem.
Jest przy tym łatwy w montażu – nie ma żadnych luźnych
części i można go zmontować w każdej pozycji. Załączona
instrukcja oraz instrukcje wideo prowadzą krok po kroku
przez cały proces.

Pasta Pactum PT-3
W zestawie dostarczana jest też wydajna i łatwa w
nakładaniu pasta termoprzewodząca Pactum PT-3.
Dołączona tubka wystarcza na kilka instalacji.
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SPECYFIKACJA

Producent
Model
Kod producenta
Wymiary
Waga

Fera 5 Dual Fan
SPC304
155 x 127 x 102 mm
Netto: 665g,
Brutto: 935g

Współczynnik TDP

220 W

Rurki cieplne

4 szt.

Ilość wentylatorów

2 szt.

Wielkość wentylatorów
Obroty wentylatora
Łożyska wentylatorów
Żywotność

120 mm
300 ÷ 1800 ± 10% RPM
Olejowe (FDB)
100 000 godzin

Wtyczka

4 PIN PWM

Wtyczka rozgałęzienia
wentylatora

4 PIN PWM

Pasta termoprzewodząca

Pactum PT-3

Kompatybilność z ciekłym
metalem

Nie

Kompatybilność INTEL

LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156,
LGA 1366, LGA 775, LGA 2066, LGA 2011-3, LGA 2011

Kompatybilność AMD

AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1

Gwarancja

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SilentiumPC

6 lata gwarancji producenta

