Acessórios
Model: AK-CA-24
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Código do produto
Tipo de Produto

AK-CA-24
Acessórios

Format

5.25"

Número de portas USB 3.0 no painel frontal

2 pcs

O número de canais

2

Gama regulamento

5-100%

Passo regulamento

Estável

Sensores suportados
Local de instalação
Tensão de alimentação
Faixa de tensão de saída
Interruptor mecânico
Conector de alimentação
Ajustes do ventilador
Comprimento do cabo

2
Unidade Bay 5.25"
12 V
7.9 - 12 V
Nada
Molex
Automático ou manual
30 cm

O plugue do cabo #1

2 x 4-pin (3-pin)

Material

ABS + de metal

Cor do produto

Preto

Inserções de cores

Prata

Cor da luz de fundo

Azul

Tela

Sim

Temperatura
Package
Tamanho do produto (L x W x H)
Tamanho do pacote (L x W x H)
Peso líquido
Peso bruto

5 - 50 °C
EcoBox
150 x 85 x 35 mm
215 x 140 x 138 mm
215 g
274.4 g

CE de Conformidade

Sim

FCC Conformidade

Sim

Conformidade RoHS

Sim

REACH Conformidade

Sim

Código EAN
Garantia

5901720131621
24 meses
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Descriçao
Painel LCD Akyga® AK-CA-24 projetado para instalação em baias de 5,25". Equipado com uma tela de LCD, dois
controladores de velocidade de ventoinhas e duas portas USB 3.0, é um ótimo acessório para cada gabinete de computador.
Por dois canais separados, permite o ajuste suave manual ou automático da velocidade de rotação de um ou dois
ventiladores na faixa de 5 a 100%. O modo de controle de velocidade manual permite que os usuários avançados tenham
controle total sobre a intensidade de resfriamento dos componentes do computador e adaptem-se às necessidades atuais.
O visor LCD mostra a velocidade e a temperatura atuais de cada ventoinha separadamente.
As portas USB 3.0 são adequadas para transferência rápida de arquivos e carregamento de dispositivos, bem como para
conectar dispositivos periféricos, como mouse ou teclado. O cabo de 30 cm de comprimento permite a instalação de ﬁos
livres dentro da caixa.
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