


Các phiên bản case

 Mặt bên: Kính Acrylic
 Mặt trước: 2x Quạt 120 mm (Lắp sẵn)
 Mặt trên: 3x Quạt 120 mm hoặc 2x Quạt 140 mm (Tùy chọn)
 Mặt sau: 1x Quạt LED 120 mm (Lắp sẵn)

 Mặt bên: Kim loại
 Mặt trước: 1x Quạt 120 mm (Lắp sẵn)
 Mặt bên: 2x Quạt 120 mm (Tùy chọn)
 Mặt sau: 1x Quạt 120 mm (Lắp sẵn)



Bộ nguồn và tối đa ba ổ cứng 3.5" hoặc hai ổ cứng 
2.5" có thể lắp đặt tách rời và giấu gọn trong khoang 
chứa bộ nguồn đặt ở đáy case.

Chiều dài tối đa của Card đồ họa: 40 cm

ODD/HDD/SSD

ODD/HDD/SSD

Khay HDD có thể tháo rời

Khe mắc dẫn dây

Lỗ cutout hình oval tối ưu vị trí 
lắp đặt lồng HDD

Chiều cao tối đa của
bộ tản nhiện

bao gồm quạt 5.9 cm

2x Ổ HDDs 3.5"
hoặc

2x Ổ SSDs 2.5"
Chiều dài tối đa 

của bộ nguồn: 24 cm

PSU
HDD/SSD

SSD

Khoang lắp
đặt nhanh

tản nhiệt CPU

SSD

HDD/SSD

16.5 cm

Tùy chọn lắp đặt linh hoạt

Hệ thống hóa sắp xếp linh kiện



Khay lọc bụi
ở mặt trước

có thể tháo rời

Thiết kế mặt trước
không dây

Khay lọc bụi ở mặt dưới có thể tháo rời Khay lọc bụi với khóa từ ở mặt trên

Tối ưu hóa bảo vệ linh kiện



Tùy biến cách bố trí quạt

Mặt trước

Mặt sau

2x Quạt 140 mm

1x Bộ tản nhiệt 280 mm
(Tùy chọn)

(Tùy chọn)

2x Quạt 120 mm 

(Tùy chọn)

(1 chiếc lắp sẵn trên VS7)
(2 chiếc lắp sẵn trên VS7 Window)

Lỗ cutout hình oval thuận tiện 
cho việc lắp đặt

1x Quạt 120 mm

1x Quạt LED 120 mm

(Lắp sẵn trên VS7)

(Lắp sẵn trên VS7 Window)

1x bộ tản nhiệt 240 mm



Mặt trên (đối với VS7 Window)

Mặt bên (đối với VS7)

2x Quạt 120 mm
(Tùy chọn)

2x Quạt 140 mm

1x Bộ tản nhiệt 280 mm
(Tùy chỉnh)

(Tùy chọn)

(Tùy chọn)

3x Quạt 120 mm

1x Bộ tản nhiệt 240 mm

1x Bộ tản nhiệt 360 mm
(Tùy chọn)

(Tùy chọn)

Tùy biến cách bố trí quạt



Thông tin cơ bản:
  Tiêu chuẩn lắp đặt:
  Khe mở rộng:
  Sơn nội thất:
  Lắp đặt linh kiện không cần dụng cụ: 
  Hệ thống mắc dẫn dây cáp:
  Mặt bên:
  Trọng lượng:
  Kích thước (Dài x Rộng x Cao):

I/O:
  USB 3.0 (Trước):
  Âm thanh (Trước):

Số lượng tối đa các khoang ổ đĩa:
  5.25":
  3.5":
  2.5":

Bố trí quạt tản nhiệt:
  Mặt trước:

  Mặt bên:
  Mặt sau:
  Mặt trên:

ATX
7






Kim loại
5.52 kg
45.0 x 22.1 x 47.3 cm

2


2
3
4

1x Quạt 120 mm (Lắp sẵn) 
hoặc Bộ tản nhiệt (Tùy chọn)
2x Quạt 120 mm (Tùy chọn)
1x Quạt 120 mm (Lắp sẵn) 
 -

Khả năng tương thích:
  Bo mạch chủ: 
  Chiều dài tối đa của card đồ họa:
  Chiều cao tối đa của tản nhiệt CPU:
  Chiều dài tối đa của bộ nguồn:
  Chiều cao tối đa của bộ tản nhiệt 
 bao gồm quạt (trước):
  Chiều cao tối đa của bộ tản nhiệt 
 bao gồm quạt (trên):

Gói sản phẩm bao gồm:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 cm
16.5 cm
24.0 cm

5.9 cm

-

VS7, Bộ phụ kiện, 
Hướng dẫn sử dụng

ATX
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Kính Acrylic
5.57 kg
45.0 x 22.1 x 47.3 cm

2


2
3
4

2x Quạt 120 mm (Lắp sẵn) 
hoặc Bộ tản nhiệt (Tùy chọn)
-
1x Quạt LED 120 mm (Lắp sẵn) 
3x Quạt 120 mm hoặc 2x Quạt 140mm 
hoặc Bộ tản nhiệt (Tùy chọn)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 cm
16.5 cm
24.0 cm

5.9 cm

5.0 cm

VS7 Window, Bộ phụ kiện, 
Hướng dẫn sử dụng

Đơn vị đóng gói: 1
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 525 x 260 x 510 mm
Trọng lượng: VS7: 6.42 kg / VS7 Window: 6.47 kg 
Thuế quan số: 84733080
Sản xuất tại: Trung Quốc

Lô hàng
VS7 VS7 Window

4 044951 021758 4 044951 021765

Thông số kỹ thuật


