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- Elegant zwart ontwerp
- Stille vloeistofgelagerde 120mm LED PWM ventilator
- Zwart koellichaam
- Vier zwarte 6mm koperen heatpipes voor maximale warmteafvoer
- Louvered ontwerp zorgt voor efficiënte koeling van de CPU en alle omliggende componenten
- Bovenklep van de koeler heeft ARGB LED verlichting
- Ventilator kan aan beide zijden van de heatsink gemonteerd worden
- Geschikt voor alle gangbare AMD & INTEL sockets

AM5/AM4
LGA2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/1700/
180W
120 x 120 x 25mm
500 - 1500 ± 10% RPM 
68.2 CFM
PWM
18.0 - 30.2 dB (A) 
bevatten
153 x 128 x 76mm
556g 

M704PRO.ARGB 
XC056 
4044953503023

Technische gegevens

De nieuwe M704PRO.ARGB CPU koeler uit de Performance A+ 
serie brengt licht aan de binnenkant van de PC. Om de 
ventilator echt in scène te zetten, zijn zowel de heatsink als de 
vier extreem krachtige heatpipes volledig zwart. De bovenkap 
van de M704PRO.ARGB is verlicht met ARGB LED's.

De ventilator heeft een ARGB 3PIN (5V AURA) M/B connector 
en kan direct worden aangestuurd voor kleurinstelling en 
verandering (indien een overeenkomstige connector op het 
moederbord aanwezig is). Als er geen connector op het 
moederbord aanwezig is, biedt de M704PRO.ARGB de 
mogelijkheid om de kleuraanpassing te regelen via een mini-
controller (gevoed door de SATA-connector van de voeding). 

Met dit ontwerp en de bijbehorende specificaties is deze koeler 
vooral geschikt voor gaming systemen. 

Dankzij de multi-socket kan de koeler worden gebruikt op alle 
huidige AMD en Intel sockets. Bij de levering inbegrepen zijn, 
naast heatsink en 120mm LED PWM ventilator, 
bevestigingsmateriaal voor de sockets voor 
LGA2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/1700/ en AM5/
AM4, een geïllustreerde montagehandleiding en een tube 
thermische pasta.

Produktspezifikationen
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Performance A+ Series

Socket

CPU max. Watt 
Afmetingen ventilator  
Ventilatorsnelheid        
Luchtstroom  
Ventilatorregeling 
Geluidsniveau         
Warmtegeleidende pasta 
Afmetingen (H/W/D) 
Gewicht

Logistieke gegevens
Nummer van de fabrikant 
Artikelnummer          
EAN Barcode

Alle geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de geassocieerde 
onderneming. Illustratie gelijkend. Fouten en omissies voorbehouden.

Multi-Socket CPU Koeler M704PRO.ARGB




