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 وات با کارایی باال و قیمتی مناسب 057پاور کولر مستر 

دارای قیمتی مناسب در کنار کارایی باال می باشند.شما این پاور  (WHITE) پاور های کولر مستر سری وایت

 MWE 750 کنید و با اطمینا باال از آن استفاده کنید.پاور کولر مسترقدرتمند را بر روی سیستم خود نصب 

WHITE 230V V2  08دارای گوهینامهPLUS STANDARD نیز می باشد. 

 

 خنک سازی اجزاء داخلی پاور

دمای داخلی سیستم تنظیم وجود دارد.این فن بر اساس  0088RPMمیلی متری ببب با حداکثر سرعت  028در این پاور یک عدد فن 

 .می شود تا پاور سیستم را با حداقل سر و صدا همیشه خنک نگه داشته و باعث عملکرد بهتر آن شود
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 MWE 750 WHITE 230V V2 پاور کولرمسترمشخصات 

 

 مشخصات کلی

 MWE 750 WHITE 230V V2 مدل

 مستر کولر سازنده

 مشخصات فیزیکی

 ابعاد
 میلی متر  351طول : 

 میلی متر 311عرض : 
 میلی متر 68ضخامت : 

 ATX فرم فاکتور

 مشخصات فنی

 وات 750  حداکثر توان

 غیر ماژوالر نوع پاور

 240Vac-100 محدوده ولتاژ ورودی

 آمپر6  محدوده جریان ورودی

 √ Active PFC قابلیت

 80PLUS Standard گواهینامه

 درصد 85  راندمان مصرف انرژی

 OVP , OPP , SCP , UVP , OTP آیتم های حفاظتی

https://t.me/pckosar
http://www.instagram.com/computer.kosar
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989010430248&text&app_absent=0
http://www.pckosar.com/
https://pckosar.com/coolermaster-mwe-750-white-230v-v2
https://pckosar.com/coolermaster-mwe-750-white-230v-v2


 

 306واحد ، ششم طبقه ، تک مجتمع ، بیستون خیابان نبش ، سجاد بلوار مشهد:  دفترآدرس 

 613واحد ، ششم طبقه ، تک مجتمع ، بیستون خیابان نبش ، سجاد بلوار مشهد:  فروشگاهآدرس 

 https://t.me/pckosarتلگرام : 

 computer.kosarاینستاگرام : 

 09010430248واتس آپ : 

 

 

 WWW.PCKOSAR.COMوب سایت : 

 115171:  شناسه محصول

 برای مشاهده محصول کلیک کنید

 

 

 350-89083373تلفن ثابت : 

 اشک زری – 31و  31داخلی 

 

 

 اتصاالت

 پین 24 کانکتور مادربرد

 پین 4+4عدد 3 کانکتور پردازنده

 عدد SATA 6 پین 35کانکتور 

 عدد Molex 3 پین 1کانکتور 

 PCI-E پین 6+2عدد PCI-E  4 کانکتور

 سایر مشخصات

 عدد 3 تعداد فن

 میلی متر 120 سایز فن

 ساعت MTBF 100.000  عمر مفید

 سایر توضیحات

  HDB : نوع فن در پاور
  0111RPMسرعت فن : 

  هرتز 81-51فرکانس ورودی : 
 Noise Level @ 20%  33.30برابرdBA  
 Noise Level @ 50%  01.1برابرdBA  

 Noise Level @ 100%  5..1برابرdBA  
 C°11دمای کار : 

 

 برای مشاهده کلیک کنید مشخصات کامل مادربرد در سایت سازنده :
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