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Mihez kezdhetnénk 7500 dollárral?
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Azonban, ha Kína legnagyobb exportıre is szeretnénk lenni, akkor szükség lesz egy olyan névre, amit az
angolszász nyelvterületen élık is könnyen megjegyeznek, ez legyen … mondjuk Foxconn!
 
Ebben a FoxconnFoxconnFoxconnFoxconn szállítmányban hét új modellt is vásároltunk. Két álló/fekvı desktop, három midi- és két
micro torony színesíti a közismerten magas minıségő Foxconn kínálatunkat. A házak jó szellızésére nagy
gondot fordítottak, megfelelnek a szigorú Intel elıírásoknak is. A gyártó azt ígéri, hogy a belsı tér
hımérséklete mindig 38 °C alatt fog maradni. Egy 15.000-nél is több szabadalmi bejegyzéssel büszkélkedı
vállalatnak nyugodtan el is hihetjük.
 

 
A micro házak közül a TLM-725TLM-725TLM-725TLM-725-ös igen szemet gyönyörködtetı: tükörsima, fényes elılapot kapott. A
floppynyílást egy alumíniumhatású ajtó rejti el, ami olyan high-tech-es külsıt ad a háznak. A másik micro
kiváló hőtése miatt érdemel figyelmet. A TW-082TW-082TW-082TW-082-be csavarhúzó nélkül, kényelmesen szerelhetjük be az
optikai meghajtót és a merevlemezeket.
 
Népszerő termékek az álló és fekvı helyzetben is használható desktop házak, melyekbıl most két újabbal
szerelkeztünk fel: a T2P500T2P500T2P500T2P500-vel és a DH045DH045DH045DH045-vel. Újdonság, hogy az elılapra egy FireWire csatlakozó lett
kivezetve. Mindkét változatba a meghajtók szerszám nélkül beépíthetık és az ıket tartó váz kihajtható,
megkönnyítve a beépítést.
 

 
A midi házak között új a két TH sorozatú, a TH-001TH-001TH-001TH-001 és a TH-996TH-996TH-996TH-996. Egyedi megoldás rejlik bennük: az
alaplapot egy kivehetı tálcára szerelhetjük rá. Ez akkor könnyíti meg a dolgunk, ha rendszeresen átépítjük
vagy változtatjuk a konfigurációt. A TH-s házaknak kis oldalra kinyúló talpai vannak, így nehezen borítható
fel, ha éppen ilyen veszély fenyegetné ıket. A PCI kártyák kivétele is csavarok megoldható. Ilyen házat
tuningmestereknek és olyan gamereknek ajánlhatjuk, akik sokféle konfigurációt próbálgatnak.

Kapcsolódó termékek:Kapcsolódó termékek:Kapcsolódó termékek:Kapcsolódó termékek:

Foxconn TH-001 AT X miditoronyFoxconn TH-001 AT X miditoronyFoxconn TH-001 AT X miditoronyFoxconn TH-001 AT X miditorony
20 988 HUF
Foxconn TH-996 AT X miditoronyFoxconn TH-996 AT X miditoronyFoxconn TH-996 AT X miditoronyFoxconn TH-996 AT X miditorony
21 108 HUF
Foxconn T2P500 mAT X/AT X DESK-T OP házFoxconn T2P500 mAT X/AT X DESK-T OP házFoxconn T2P500 mAT X/AT X DESK-T OP házFoxconn T2P500 mAT X/AT X DESK-T OP ház
(fekvı/álló)(fekvı/álló)(fekvı/álló)(fekvı/álló)
19 668 HUF
Foxconn DH045 mATX DESK-TOP házFoxconn DH045 mATX DESK-TOP házFoxconn DH045 mATX DESK-TOP házFoxconn DH045 mATX DESK-TOP ház
(fekvı/álló)(fekvı/álló)(fekvı/álló)(fekvı/álló)
15 708 HUF
Foxconn TW-082 mAT X toronyFoxconn TW-082 mAT X toronyFoxconn TW-082 mAT X toronyFoxconn TW-082 mAT X torony
14 388 HUF
Foxconn TLA-566 ATX miditoronyFoxconn TLA-566 ATX miditoronyFoxconn TLA-566 ATX miditoronyFoxconn TLA-566 ATX miditorony
13 068 HUF
Foxconn TLM-725 mATX toronyFoxconn TLM-725 mATX toronyFoxconn TLM-725 mATX toronyFoxconn TLM-725 mATX torony
13 068 HUF
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