


Behuizing varianten 



In de innovatieve voedingstunnel voor micro-ATX-
behuizingen zijn naast de voeding twee 3,5'' of 
twee 2,5'' harde schijven discreet geïnstalleerd in 
een verplaatsbare HDD-cage buiten het directe 
gezichtsveld.

45 cm

19,5 cm

40,2 cm

Compact design 

Voedingstunnel



Max. lengte grafishe kaart: 40 cm

15,5 cm (V1000)
15,0 cm (V1000 Window)

2x 3,5“ HDD's of 
2x 2,5“ SSD'sMax. lengte voeding: 24 cm

Ontkoppelbare 5,25’’ drive bay

Bevestigingsbeugel voor 
maximaal twee 2,5“ 
HDD / SSD's

Praktische kabeldoorgangen

Max. hoogte radiator 
Incl. fan 5,9 cm

Installatie opening voor CPU koeler Praktische kabeldoorgangen

Ventilatieopeningen voor optimale koeling 
van drives

Praktische ovale gatuitsparingen voor 
flexibele positionering van de HDD-cage

HDD/SSD

HDD/SSD

SSD SSD

Veelzijdige installatieopties

PSU

5,25’’ or 3,5’’ extern



Ontwerp zonder kabelpaneel

Afneembaar stoffilter

Ontkoppelde afstandshouders 
voor voeding

Verwijderbare stoffilter op 
het bodempaneel

Stoffilter met magnetische sluiting 
op het bovenpaneel (V1000 Window)

Geavanceerde oplossingen



Optimale luchtstroom voor multimedia en gaming

Prestatie van de koeling van de behuizing 
(V1000 Window)

Het voorpaneel van de V1000 en V1000 Window heeft een volledig 
gaasrooster door de installatieruimte van de ventilator. Hierdoor 
stroomt koude lucht door de behuizing en koelen de componenten 
binnen de behuizing af. De ventilator op het achterpaneel dwingt 
warme lucht af. Voor extra verdrijving van warme lucht biedt de 
V1000 optionele opties voor ventilatormontage op het zijpaneel. Met 
de V1000 Window kunnen maximaal drie optionele fans op de 
bovenkant van de behuizing worden geïnstalleerd voor extra koeling 
van hoogwaardige componenten.

Efficiënte luchttoevoer



2 x 120 mm fans 

2 x 120 mm LED fans   

1 x 240 mm radiator 

(slechts 1x voorgeïnstalleerd in V1000)

(voorgeïnstalleerd in V1000-Window)

2 x 140 mm fans 

2 x 280 mm radiator 
(optioneel)

(optioneel)

(optioneel)

1 x 120 mm fan 

1 x 120 mm LED fan 

(voorgeïnstalleerd in V1000)

(Alleen voorgeïnstalleerd in V1000 Window)

Ovale gatuitsparingen voor flexibele 
ventilatorconfiguratie

Variabele ventilatorconfiguratie

Frontpaneel

Achterzijde



Variabele ventilatorconfiguratie

Toppaneel (V1000 Window)

Zijpaneel (V1000)

2 x 140 mm fans 
(optioneel)

3 x 120 mm fans 
(optioneel)

1 x 120 mm fan 
(optioneel)



Algemeen:
 vormfactor :
 Uitbreidingssloten:
 Gelakt interieur:
 Tool-Free Device installatie: 
 Kabelmanagement systeem:
 Zijpaneel:
 Kleurvariant:
 Gewicht:
 Afmetingen (L x B x H):

I/O:
 USB 3.0 (Front):
 Audio (Front):

Drive bay:
 5,25" of 3,5" extern:
 5,25" naar 3,5" afdekplaat:
 3,5" of 2,5":
 2,5":

Ventilatorconfiguratie:
 Frontpaneel:

 Zijpaneel:
 Achterzijde: 
 Toppaneel:

Micro-ATX
4






Metaal
Zwart
5,6 kg
45,0 x 19,5 x 40,2 cm

2


1
1
2
2

1 x 120 mm fan (voorgeïnstalleerd) 
of radiator
1 x 120 mm fan (optioneel) 
1 x 120 mm fan (voorgeïnstalleerd)
-

Compatibiliteit:
 Moederbord: 
 Max. lengte grafishe kaart:
 Max. hoogte CPU koeler:
 Max. lengte voeding:
 Max. hoogte radiator 
 incl. ventilator (voorkant):

Verpakkingsinhoud:

Mini-ITX, Micro-ATX
40 cm
15,5 cm
24,0 cm

5,9 cm

V1000, Accessoires set, 
Handleiding 

V1000 Window, Accessoires set, 
Handleiding  

Micro-ATX
4






Acryl
Zwart
5,2 kg
45,0 x 19,5 x 40,2 cm

2


1
1
2
2

2 x 120 mm LED fans (voorgeïnstalleerd) 
of radiator (optioneel)
-
1 x 120 mm LED fan (voorgeïnstalleerd)
3 x 120 mm of 2 x 140 mm fans (optioneel)

Mini-ITX, Micro-ATX
40 cm
15,0 cm
24,0 cm

5,9 cm

V1000 V1000 Window

Verpakkingseenheid: 1
Afmetingen (L x B x H): 447 x 258 x 509 mm
Gewicht: V1000: 6,29 kg / V1000 Window: 6,09 kg 
Douanetariefnummer: 84733080
Land van herkomst: China

Verzenddoos

www.sharkoon.com

Specificaties


