Obudowy Parvum Systems wchodzą do Polski
pawel100g, 04 marzec 2014, 18:01
Parvum Systems to mała prywatna firma, założona przez dwóch
maniaków moddingu z Anglii. Są oni inżynierami, którzy mieli
dosyć pracy w międzynarodowych korporacjach i postanowili
robić na co dzień to co kochają najbardziej i samemu decydować
o swoim życiu. Prawie nikt nie dawał im szans na sukces, ale
dzięki pomysłowości i wytrwałości zdołali stworzyć własną serię
obudów, które zdecydowanie nie przypominają czegokolwiek co widzieliśmy
dotychczas na rynku.

Obudowy Parvum Systems S2.0 są zbudowane w całości ze specjalnej pleksy,
która jest bardziej odporna na zarysowania niż standardowy akryl, przez co
obudowa wygląda jak nowa nawet po paru latach użytkowania. Dodatkowo
pleksa jest UV aktywna, więc świeci się pod katodami ultrafioletowymi, dzięki
czemu komputer po ciemku wygląda na naszym biurku jak prawdziwe dzieło
sztuki wzięte żywcem z filmu Science Fiction. Mimo niewielkich rozmiarów, w
środku znajdziemy miejsce na najnowsze płyty główne microATX oraz Mini-ITX,
standardowy zasilacz ATX, dwie chłodnice o wielkości 240mm oraz
maksymalnie sześć twardych dysków. Jakby tego było mało to maksymalna
długość kart graficznych wynosi 400mm, więc bez większych problemów
możemy zmontować w Parvum Systems S2.0 prawdziwego gamingowego
potwora.
Dwanaście różnych modeli kolorystycznych będzie dostępnych do kupienia w
Polsce w najbliższych dniach we wszystkich sklepach współpracujących z
wyłącznym dystrybutorem tej marki na Europę, firmą Caseking.
Dane techniczne:
●
●

Nazwa: Obudowa Parvum Systems S2.0 – microATX / Mini-ITX
Kolory:
Czarno – biały
Czarno – czerwony
Czarno – pomarańczowy
Czarno – niebieski
Czarno – zielony
Biało – czarny
Biało – czerwony
Biało – pomarańczowy
Biało – fioletowy
Biało – niebieski
Biało – zielony
Biało - złoty
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Typ obudowy: UV Cube z oknem
Wymiary: 275 x 332 x 430mm
Materiał: opatentowany akryl (specjalna pleksa odporna na zarysowania)
Waga: 5 kg
Obsługiwane płyty główne: microATX, Mini-ITX
Miejsce na zasilacz: 1x Standardowy ATX
Miejsca na wentylatory:
2x 120 mm (przód)
2x 120 mm (góra)
3x 80 mm (tył)
Miejsca na chłodnice wodne:
1x 240mm (przód)
1x 240mm (góra)
Miejsca na dyski i napędy:
2x 3.5 cala (wewnętrzne)
6x 2.5 cala (wewnętrzne, 4x zamiast 2x 3.5 cala)
Gniazda na karty PCI/PCIe: 4
Porty:
2x USB 3.0 (podłączenie wewnętrzne)
Maksymalna wysokość chłodzenia na procesor: 152 mm
Maksymalna długość karty graficznej: 400 mm
Maksymalna długość zasilacza ATX: 240 mm
Cechy dodatkowe:
Ręcznie wytworzone od podstaw w Europie
Dostarczane w płaskim kartonowym opakowaniu, do zmontowania ręcznie
przez użytkownika
Obudowy są zrobione z UV aktywnej pleksy, więc świecą się pod katodami
ultrafioletowymi
Opcjonalnie można dla efektu świecenia zainstalować wentylatory z LEDami
ultrafioletowymi

Sugerowana cena detaliczna: 777zł brutto.
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