
Koelventilator Uitbreidingsslot Achterzijde met LP4
Connector
Product ID: FANCASE

Deze kwalitatief hoogwaardige PCI-ventilator is een aanvullende koelventilator die
past in de PCI, ISA- of AGP-uitbreidingsslots van een computer. De ventilator zorgt
voor betere prestaties van de uitbreidingskaart (videokaart, etc.) door het voorkomen
van oververhitting, waardoor het een ideale videokaartkoeler is voor oudere, warm
wordende 3D grafische kaarten zoals de Voodoo, TNT2, GeForce256 en dergelijke. De
stille ventilator wordt gevoed via een eenvoudige LP4-aansluiting op de
computervoeding en is voorzien van een borstelloze gelijkstroommotor die de
temperatuur van de uitbreidingskaart laag houdt op vrijwel geruisloze wijze. De
ventilator is compact genoeg om te passen in bijna elke uitbreidingsslot, zodat de
luchtstroom daar heen kan worden geleid waar dit het meest nodig is. De ventilator
wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Verhoog de luchtstroom in een computerbehuizing door het
toevoegen van een ventilator aan de achterzijde

• Voeg een extra ventilator toe aan een computerbehuizing als deze
geen mogelijkheid biedt voor standaard inbouwventilatoren

• Voer effectiever hete lucht af van een snelle grafische kaart

Eigenschappen

• Ventilator met kogellager
• Past in standaard uitbreidingsslots
• LP4 Molex voedingsaansluitingen
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Warranty 2 Years

Hardware Lagertype ventilator Kogellager

Prestaties Geluidsniveau 32 dBA

Luchtverplaatsing 6.9 CFM

Toerental ventilator 2200 RPM

Connector(en) Type connector(en) 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk

1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten Vrije uitbreidingsslot (achterzijde)

Voeding Ingangsspanning 12V DC

Vermogensopname 1.8W

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 90 mm [3.5 in]

Gewicht product 103 g [3.6 oz]

Hoogte product 2 cm [0.8 in]

Kleur Zwart

Lengte product 11 cm [4.3 in]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 30 mm [1.2 in]

Package Length 15.5 cm [6.1 in]

Package Width 13 cm [5.1 in]

Verzendgewicht (verpakt) 130 g [4.6 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Koelventilator Uitbreidingsslot / Videokaart

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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