THIẾT KẾ MÔ-ĐUN VÀ
TƯƠNG THÍCH VỚI RYZEN
Nhờ có hệ thống dây cáp mô-đun, bạn có thể lựa chọn chỉ những dây cáp thực sự cần thiết để kế nối với phần cứng
và các thiết bị ngoại vi. Hệ thống vẫn đủ dây cáp và nội thất thùng máy sẽ gọn gàng hơn, đảm bảo cho luồng khí lưu
thông mà không bị cản trở. Do có ổ cắm cho hai đầu giắc CPU 4+4-pin, sẽ đảm bảo 100% tương thích với các bo
mạch AMD RYZEN.

CHỨNG NHẬN 80 PLUS GOLD
SilentStorm Cool Zero đạt chứng nhận 80 PLUS Gold, đạt hiệu suất tối thiểu 90%
ở mức tải 50%, cũng như hiệu suất 87% ở mức tải 20% và 100%.

LINH KIỆN
CHẤT LƯỢNG
Sử dụng độc quyền tụ điện của Nhật Bản, được đánh giá đến 105°C và một
quạt 135 mm với ổ trục động lực chất lỏng, mang lại khả năng hoạt động yên
tĩnh và bền bỉ với tuổi thọ trung bình lên đến 100.000 giờ.

LỰA CHỌN CHỨC NĂNG QUẠT

CHẾ ĐỘ ZERO RPM

CHẾ ĐỘ QUẠT TRỄ

Chế độ Zero RPM cho phép bộ nguồn hoạt động một
cách yên tĩnh gần như tuyệt đối, ở mức tải thấp đến
trung bình. Khi chế độ được tắt đi, quạt sẽ chạy ở tốc
độ chậm để mang đến một luồng khí đều đặn.

Khi kích hoạt chế độ quạt trễ, quạt nguồn sẽ tiếp tục
quay trong 60 giây sau khi tắt máy. Do đó, các điểm
nóng sẽ được làm nguội dần và nhiệt thải sẽ được đẩy
ra khỏi hệ thống.

RPM

TỐC ĐỘ QUẠT

Chức năng này phụ thuộc vào hoàn
cảnh xung quanh để tự điều chỉnh

Hơi nóng

TÙY CHỌN TẢN NHIỆT CHO CÁC VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
KHÁC NHAU
BỘ NGUỒN NẰM
Ở ĐÁY THÙNG MÁY:
Khi bộ nguồn được đặt ở vị trí phía dưới thùng
máy, luồng khí sẽ được hút lên từ bên dưới và đẩy
ra mặt sau để loại bỏ khí thải nóng. Sự lưu thông
dòng khí của bộ nguồn sẽ độc lập với hệ thống
thông gió của toàn bộ thùng máy. Lúc này, chế độ
Zero RPM cần được kích hoạt, chỉ hút khí khi bộ
nguồn cần được làm mát, quạt có thể dừng để
giảm tiếng ồn trong thời gian sử dụng lâu dài. Khi
cần thiết, chố độ quạt trễ sẽ đẩy hết khí nóng trong
bộ nguồn ra khi hệ thống đã tắt.

PSU

PSU

BỘ NGUỒN NẰM
Ở PHÍA TRÊN THÙNG MÁY:
Khi bộ nguồn được đặt ở vị trí phía trên thùng máy,
khí nóng từ bên thùng máy sẽ được hút ra mặt sau.
Sự lưu thông dòng khí của bộ nguồn được kết hợp
với hệ thống thông gió của cả thùng máy. Khi tắt
chế độ Zero RPM đi, luồng khí sẽ được lưu thông
lên phía trên thùng máy, có hiệu quả làm mát phần
điều chỉnh điện áp của hệ thống tản nhiệt chất
lỏng. Khi mức nhiệt của toàn bộ thùng máy tăng
lên liên tục, chế độ quạt trễ sẽ cần được kích hoạt.
Điều này sẽ giúp gia tăng tuổi thọ cho những thiết
bị được lắp đặt bên trong thùng máy.

TÙY CHỌN KẾT NỐI
VÀ SƠ ĐỒ CÁP NỐI
1x Giắc kết nối bo mạch chủ 24-Pin

550 mm

600 mm

2x Giắc kết nối CPU 4+4-Pin
Tương thích với RYZEN

2x 2 giắc kết nối PCIe 6+2-Pin

550 mm

550 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

3x 4 giắc kết nối SATA

1x Cáp chuyển (SATA to Floppy)
2x Cáp chuyển (SATA to IDE)

TÚI ĐỰNG
DÂY CÁP
TẶNG KÈM

ỔN ĐỊNH VÀ KÉO DÀI TUỔI THỌ
CHO THIẾT BỊ
ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP
ỔN ĐỊNH TUYỆT ĐỐI
<1%

Thông số kỹ thuật Intel
Điều chỉnh điện áp của Sharkoon
-5 %

12 V

SÓNG DƯ LƯỢNG THẤP
20 mV

+5 %

Sóng dư lượng của Sharkoon

Với công nghệ chuyển đổi cộng
hưởng LLC hiện đại, bộ nguồn cung
cấp và duy trì điện áp một cách liên
tục và ổn định với độ ồn và nhiệt độ ở
mức thấp nhất.
120 mV

TỐI ƯU HÓA
SỰ AN TOÀN VÀ
KHẢ NĂNG BẢO VỆ
SilentStorm Cool Zero hỗ trợ mọi chức ăn an
toàn hiện đang phổ biến với bảo vệ quá dòng và
quá áp, bảo vệ giảm áp, bảo vệ ngắn mạch, bảo
vệ quá nhiệt và quá trở. Ngoài ra, thiết bị còn
đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn như CE,
FCC và CB.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SilentStorm Cool Zero 650

Mẫu

Voltage
Đầu vào (AC)

Điện thế đầu ra (DC)
Cường độ dòng xuất
tối đa
Công suất kết hợp
tối đa

Current

100 V - 240 V ~
+3.3 V

10 A

+5 V

22 A

22 A
120 W

+12 V

Frequency
50 Hz - 60 Hz
-12 V

50 Hz - 60 Hz
-12 V

+5 Vsb

22 A

22 A

70.9 A

0.3 A

3A

850 W

3.6 W

15 W

3.6 W

15 W

Tổng công suất

Current

Frequency

100 V - 240 V ~

10 A

50 Hz - 60 Hz

Điện thế đầu ra (DC)

+3.3 V

+5 V

+12 V

-12 V

+5 Vsb

22 A

22 A

62.5 A

0.3 A

3A

750 W

3.6 W

15 W

750 W

10 A
+12 V

Cường độ dòng xuất
tối đa
Công suất kết hợp
tối đa
Tổng công suất

100 V - 240 V ~
+5 V

Voltage

120 W

Frequency

+3.3 V

650 W

SilentStorm Cool Zero 750

Current

Điện thế đầu ra (DC)

3A

Mẫu

Voltage

Cường độ dòng xuất
tối đa
Công suất kết hợp
tối đa

0.3 A

650 W

Đầu vào (AC)

+5 Vsb

54.2 A

Tổng công suất

Đầu vào (AC)

SilentStorm Cool Zero 850

Mẫu

120 W

850 W

