


Cores

AM5 SILENT AM5 SILENT

BLUERED
AM5 SILENT

TITANIUM



Gabinete com tapetes de amortecimento

... e no painel superior....  atrás do painel frontal ...Tapetes de amortecimento em ambos 
os paineis laterais ...



452 mm

465 mm

Opções de instalação versáteis

Arranjo sistemático

A fonte de alimentação e até três 3,5" discos rígidos podem
ser desacoplados na parte inferior do gabinete, a aparência
não é prejudicada.

3x 3.5" HDDs
ou 

2x 2.5" SSDs

Máximo comprimento
fonte de alimentação:

20.5 cm

Suporte de montagem
de até dois 2.5" HDD/SSDs

Possibilidades
opcionais de instalação

Recortes de furo em forma oval para o
posicionamento perfeito da armação HDD

Saídas de ar para um resfriamento ideal
dos drivers

Altura máxima
CPU Cooler:
16.7 cm



Soluções sofisticadas

Montagem da fonte de alimentação
desacoplada

Filtro de poeira removível
no painel inferio

Filtro de poeira removível
no painel frontal

Design do painel frontal sem cabos



360 mm Radiador

3x 120 mm Ventoinhas

2x 140 mm Ventoinhas
(Pré-instaladas)

(Opcional)

280 mm Radiador
(Opcional)

(Opcional)

Opções de instalação flexíveis para ventoinha

Painel frontal

Buracos em recortes ovais para perfeito
posicionamento de ventoinhas ou radiadores



Geral:
 Fator de forma:
 Slots de expansão:
 Pintura interior:
 Instalação sem ferramentas 
 de dispositivos: 
 Sistema de gerenciamento 
 de cabos:
 Painel lateral:
 Peso:
 Dimensões (L x W x H):

ATX
7






Metal
8.2 kg
45.2 x 21.0 x 46.5 cm

Configuração da ventoinha:
 Painel frontal:

 Painel superior: 

2x 140 mm ventoinhas (pré instaladas) 
ou radiador (opcional) 
1x 120 mm ventoinha (pré-instalada) 

Compatibilidade:
 Placa mãe: 
 Máximo comprimento 
 da placa gráfica:
 Máxima altura CPU Cooler:
 Máximo comprimento da 
 fonte de alimentação:
 Máxima altura do radiador 
 incl. ventoinha (Frontal):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

40.0 cm
16.7 cm

20.5 cm

5.5 cm

Compartimentos de unidade:
 3,5"
 3,5" ou 2,5":
 2,5":

1
2
2

I/O:
 USB 3.0 (Topo):
 USB 2.0 (Topo):
 Audio (Topo):

2
2


Versões de cor:

Conteúdo da embalagem:

Vermelho, Azul, Titânio

AM5 Silent
Jogo de acessórios
Manual

Especificações

AM5 Silent TITANIUMAM5 Silent BLUEAM5 Silent RED

Embalagem de remessa: 1
Dimensões (L x W x H): 521 x 255 x 555 mm
Peso: 9.3 kg
Tarifa de alfândega nº.: 84733080
País de origem: China

Caixa de remessa


