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 Elite 400W - V3 پاور قیمت مناسب کولر مستر

وات توان واقعی است و برای استفاده در محیط اداره جات و کاربران خانگی مناسب  044این پاور دارای 

باالیی است و مناسب کاربرانی است که بر روی سیستم خود امور است.همنین دارای قیمتی مناسب در کنار کیفیت 

 .سنگین )پردازشی ، رندر ، محاسباتی سنگین و ...( را انجام نمی دهند

 

 Efficiency اهمیت راندمان پاور

در پاور اصال توجه نمی  (EFFICIENCY) وریخیلی از کاربران در هنگام خرید پاور به این قابلیت مهم یعنی راندمان یا میزان بهره

کنند.در اکثر پاور های بی نام و نشان خبری از اعالم راندمان پاور نیست و تنها شرکت های بزرگ و معتبر این قابلیت را به خریداران 

را به شما ارائه می  خود اعالم می کنند.این عدد برای شما مشخص می کند در زمانی که سیستم تحت فشار است پاور حداکثر ه توانی

دهد و برای شما مشخص می شود چه مقداری تلف می شود.به زبان ساده پاور نصب شده بر روی سیستم شما چند درصد از برق 

 .کندبرای شما تبدیل می (DC) را به برق مستقیم (AC) ورودی متناوب به پاور
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 Elite 400W V3 پاور کولرمسترمشخصات 

 

 مشخصات کلی

 Elite 400W - V3 مدل

 مستر کولر سازنده

 مشخصات فیزیکی

 ابعاد
 میلی متر  351طول : 

 میلی متر 311عرض : 
 میلی متر 68ضخامت : 

 ATX فرم فاکتور

 مشخصات فنی

 وات 400 حداکثر توان

 غیر ماژوالر نوع پاور

وجود دارد  Sleeve نوعمیلی متری از  024در قسمت پایینی پاور یک عدد فن 

 .که باعث خنک سازی محیط داخلی آن می شود
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 240Vac-100 محدوده ولتاژ ورودی

 آمپر 8 - 4 محدوده جریان ورودی

 √ Active PFC قابلیت

 ----- گواهینامه

 درصد 75 راندمان مصرف انرژی

 OVP , OPP , OTP , SCP آیتم های حفاظتی

 اتصاالت

 پین 24 کانکتور مادربرد

 پین 4+4عدد 3 کانکتور پردازنده

 عدد SATA 4 پین 35کانکتور 

 عدد Molex 2 پین 1کانکتور 

 PCI-E پین 6+2عدد PCI-E  3 کانکتور

 سایر مشخصات

 عدد 3 تعداد فن

 میلی متر 120 سایز فن

 ساعت MTBF 100.000  عمر مفید

 

 برای مشاهده کلیک کنید در سایت سازنده : پاورمشخصات کامل 
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