
- Szczotkowane aluminium na froncie

- Duże możliwości aranżacji wnętrza

- Praktyczne rozwiązania

MODECOM
ARIEL



Duże możliwości aranżacji wnętrza.

POJEMNA

Użycie wysokiej jakości materiałów podczas 

produkcji stanowi o jej trwałości.

JAKOŚĆ

Możliwość montażu chłodzenia procesora do 160 mm.

CHŁODZENIE CPU

Funkcjonalna obudowa z łatwo dostępnym 

panelem na topie obudowy.

FUNKCJONALNA

Miejsce na karty grafiki do 360 mm.

KARTA GRAFICZNA

Fabrycznie zamontowany 1 x 120 mm wentylator 

na tyle obudowy.

WENTYLATOR

Umieszczony bezpośrednio pod zasilaczem filtr zapobiega 

przed dostaniem się kurzu do wnętrza obudowy. 

FILTR







ELEGANCKI WYGLĄD

DO DOMU LUB BIURA
Uniwersalna obudowa, która sprawdzi się świetnie zarówno w 

domu jak i w biurze.

Elegancki wygląd dzięki panelowi wykonanego ze szczotkowanego 

aluminium.

STANDARD ATX
Obudowa w standardzie ATX.



Uniwersalne rozwiązania w eleganckim opakowaniu.



MODECOM ARIEL jest obudową komputerową typu ATX o wszechstronnym

zastosowaniu. Zaprojektowana w duchu nowoczesnej elegancji, obudowa ARIEL

komponuje się do każdego typu wnętrza, zarówno w Twoim biurze, jak i domu.

Przestronne wnętrze z systemem do zarządzania okablowaniem, pomieści wszystkie

niezbędne Tobie do zbudowania mocnej jednostki komputerowej komponenty.

Obudowa ARIEL łączy w swojej konstrukcji cechy takie jak, niezawodność, funkcjonalność,

trwałość i elegancje.

Stonowany, lecz jednocześnie elegancki wygląd obudowy wpasuje się w wystrój wnętrza

nowoczesnego biura, jak i klasycznie wyposażonego loftu. Dodatkowo cechują ją

sprawdzone rozwiązania – zwłaszcza miejsce na panelu przednim z opcją montażu

czytnika kart lub napędu DVD.

Uniwersalność obudowy MODECOM Ariel pozwala na zbudowanie komputera do pracy,

nauki i zabawy.

OBUDOWA KOMPUTEROWA

MODECOM ARIEL



DO DOMU LUB 

BIURA
Wszechstronność obudowy i praktyczne rozwiązania pozwalają zbudować wydajny komputer do pracy, nauki lub 

zabawy.

SZCZOTKOWANE 

ALUMINIUM
Szczotkowane aluminium na froncie obudowy nadaje jej elegancji.

PRZESTRONNE 

WNĘTRZE

Przestronne wnętrze dla wygodnej aranżacji komponentów.

MATERIAŁY, 

WYKONANIE

Zastosowanie dobrej jakości materiałów (blacha 0,6 mm) oraz dobre spasowanie poszczególnych elementów,

stanowi o jej trwałości na lata.
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5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

PANEL05.
Łatwo dostępny panel na froncie obudowy pozwala w wygodny sposób podłączyć słuchawki lub korzystać z

pendrive’ów.



MONTAŻ DYSKÓW HDD/SSD

W obudowie MODECOM Ariel można zamontować dwa dyski SSD

2.5” lub dwa dyski HDD 3.5”. Dzięki temu komputer może pełnić

funkcje nie tylko do zabawy, ale także do pracy z dużą możliwością

archiwizacji plików.



PRAKTYCZNE 
ROZWIĄZANIA

Panel na froncie obudowy posiada cztery
wejścia USB, z czego dwa są wejściem na USB
3.0.

Dodatkowo na panelu znajduje się przycisk
Power/Reset a także wejście na mikrofon i
słuchawki.



WENTYLATORY

W obudowie MODECOM Ariel zamontowany został jeden wentylator 120 mm

z tyłu obudowy. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania we własnym

zakresie dwóch wentylatorów 120 mm na froncie obudowy oraz jeden 120

mm na panelu bocznym.



FILTR POD ZASILACZEM

Umieszczony bezpośrednio pod zasilaczem filtr zapobiega przed

dostaniem się kurzu do wnętrza obudowy.



SZCZOTKOWANE 

ALUMINIUM

PRAKTYCZNE 

ROZWIĄZANIA

POJEMNE WNĘTRZE

PANEL NA FRONCIE 

OBUDOWY



SPECYFIKACJA MODECOM ARIEL

Rodzaj obudowy Midi tower

Przeznaczenie Do domu / do biura

Wymiary obudowy: 412*205*436 mm (L*W*H)

Format płyty głównej ATX/ Micro ATX/ ITX

Złącza na panelu przednim/ górnym:

• USB 3.0 2

• USB 2.0 2

• Wejście na mikrofon TAK

• Wejście na słuchawki TAK / HD AUDIO

Miejsca montażowe:

• zewnętrzne 5,25'' 1

• wewnętrzne HDD 3,5'' 2

• wewnętrzne SSD 2,5'' 2

Maksymalna liczba wentylatorów 4



SPECYFIKACJA MODECOM ARIEL

Liczba zainstalowanych wentylatorów:

• tył 1 x 120 mm

Miejsce montażu zasilacza dół obudowy

Tunel na zasilacz NIE

Wysokość chłodzenia procesora 160 mm

Maksymalna długość karty 
graficznej

360 mm

Informacje dodatkowe:

• możliwość montażu wodnego 
systemu chłodzenia 

TAK

• filtr pod zasilaczem TAK

• grubość stali 0,6 mm

• waga netto 4,31 kg
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DANE LOGISTYCZNE


