


CÁC PHIÊN BẢN CASE



ĐÃ ĐẾN LÚC TRÌNH DIỄN RỒI!
Mặt trước của case được thiết kế hoàn toàn tối giản, để gia tăng sự chú ý vào những linh kiện đã được lắp 
đặt phía sau tấm kính cường lực ở mặt hông. Do đó mặt hông của chiếc case trên thực tế chính là mặt 
trước, là một "sân khấu" để phô diễn những thiết bị phần cứng. Dành cho những người mong muốn có 
một không gian sáng tạo cho setup của họ, thiết kế tối giản đóng vai trò như một khung tranh cho vô vàn 
những ý tưởng modding. Bề mặt hoàn toàn bằng thép với hai màu đen hoặc trắng sẽ là một nền tảng lý 
tưởng cho các tác phẩm nghệ thuật của người dùng.



BỘ CHỈNH RGB KỸ THUẬT SỐ 
8 CỔNG
Đi kèm với PURE STEEL RGB là một bộ chỉnh RGB kỹ thuật số 8 cổng dành cho RGB LED kỹ thuật số có thể 
điều hướng độc lập. Với những bo mạch chủ có khả năng tương thích, bộ chỉnh này có chức năng như một 
bộ chia dành cho tám thiết bị sử dụng LED RGB kỹ thuật số. Thông qua phần mềm trên bo mạch chủ, bạn 
có thể điều chỉnh màu sắc ánh sáng lên đến 18 triệu màu. 
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BỘ CHỈNH BẰNG TAY
Đối với những bo mạch chủ không hỗ trợ điều hướng độc lập RGB, bạn vẫn có thể điều khiển được 
những thiết bị RGB. Bộ chỉnh RGB kỹ thuật số có thể kết nối được với nút Reset ở mặt trên của case, cho 
phép bạn lựa chọn 14 chế độ chiếu sáng và hiển thị màu sắc.
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SÂN KHẤU CỦA NHỮNG PHẦN 
CỨNG HIỆU SUẤT CAO

16 cm

Chiều dài tối đa  
card màn hình: 42 cm

Giá đỡ VGA

47
.5

 cm

47.4 cm

Có thể lắp đặt 2 quạt 120mm  
hoặc bộ tản nhiệt 240mm

Khay lọc bụi có thể tháo rời

Có thể lắp đặt 3 quạt 120mm 
hoặc bộ tản nhiệt

SSD

SSD

3.5" HDD

HDD

HDD/SSD
Chiều dài tối đa của bộ ngồn: 29.5 cm

SSD SSD
Khe mắc dẫn dây cáp

Khe vít dài thuận tiện cho lắp 
đặt tản nhiệt chất lỏng

Bộ chỉnh điều hướng 
độc lập RGB 8 cổng

Phiên bản RGB

Chân đế rộng và vững chắc, 
kết hợp với khay lọc bụi



HỆ THỐNG TẢN NHIỆT PHONG PHÚ
PURE STEEL có đủ không gian cho lựa chọn tản nhiệt của bạn, với sáu quạt có thể lắp đặt cùng với 2 bộ 
tản nhiệt. Nhờ có mặt hông kính cường lực và khoang chứa bộ nguồn được đặt phía trên thùng máy, tất 
cả mọi phần cứng đều có thể được phô diễn.

PURE STEEL RGB
 Mặt đáy: 
 3 quạt RGB LED 120mm
 Mặt sau: 
 1 quạt RGB LED 120mm

PURE STEEL White
 Mặt đáy: 
 1 quạt 120mm
 Mặt sau: 
 1 quạt 120mm

PURE STEEL Black
 Mặt đáy: 
 1 quạt 120mm
 Mặt sau: 
 1 quạt 120mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin cơ bản:
 Kiểu dáng:
 Khe mở rộng:
 Mặt hông làm bằng kính cường lực:
 Sơn nội thất:
 Hệ thống mắc dẫn dây cáp:
 Giá đỡ VGA:
 Kích thước (L x W x H):

ATX, E-ATX
7








47.4 x 21.0 x 47.5 cm

I/O:
 USB 3.0 (Top):
 Âm thanh (Top):

2


Khoang gắn ổ tối đa:
 3.5":
 2.5": 

3
5

Lắp đặt quạt:
 Mặt hông:
 Mặt sau:

 Mặt trên:

2x quạt 120 mm  (Tùy chọn) *
PURE STEEL RGB: 1 quạt RGB LED 120 mm
PURE STEEL Black: 1x quạt 120 mm
PURE STEEL White: 1x quạt 120 mm
PURE STEEL RGB: 3 quạt RGB LED 120 mm
PURE STEEL Black: 1x quạt 120 mm
PURE STEEL White: 1x quạt 120 mm

Khả năng tương thích:
 Bo mạch chủ:

 Chiều dài tối đa card màn hình:
 Chiều cao tối đa tản nhiệt CPU:
 Chiều dài tối đa bộ nguồn:
 Bộ tản nhiệt (Tùy chọn):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, 
E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
42 cm ***
16 cm
29.5 cm
Lên đến 240 mm (Mặt hông)*
Lên đến 360 mm (Mặt trên)**

Lô hàng:
 PURE STEEL
 Bộ phụ kiện
 Hướng dẫn sử dụng
 Bộ chỉnh RGB kỹ thuật số 8 cổng
 (Chỉ có trên phiên bản RGB)

* Nếu giá gắn HDD/SSD bổ sung được tháo dỡ.
** Kết nối USB 3.0 nội bộ đến bo mạch chủ có thể ảnh hưởng tới không gian lắp 
      đặt bộ tản nhiệt. Vui lòng kiểm tra trước khi lắp đặt.
*** 30 cm nếu bộ tản nhiệt đã được lắp ở mặt hông.


