
Be Quiet! CPU Cooler Dark Rock TF

Code:
COOBTBK020

Vendor code:
BK020

EAN code:
4260052184233

Dark Rock TF, Intel/AMD, 1400PWM, 2x SilentWings PWM 135mm

Absoluut geluidsarme topprestaties

Het ontwerpen van compacte PC's vormt een behoorlijke uitdaging. Niet de minste daarvan is het op stille wijze
koelen van een high-performance, overclocked CPU in een krappe ruimte. Dark Rock TF van be quiet! biedt een
oplossing voor deze uitdaging.Deze 'top-flow' koeler, met twee krachtige koellichamen, is een uitbreiding van de
welbekende, succesvolle productserie Dark Rock van be quiet! en is een waar koelmonster. Hij is speciaal
ontworpen om de beroemde stille technologie van be quiet! in uw PC te brengen. Met de best mogelijke
prestatie/geluid-verhouding binnen de categorie van compacte koelers, levert hij de perfecte balans tussen koeling
en sereniteit, zonder ook maar enigszins in te boeten op stilte of prestaties.

Kenmerken en specificaties

Extreme koelprestaties

- Extreem hoge koelcapaciteit van 220W TDP ondersteunt zelfs overclocked CPU's in compacte PC's.- Twee
krachtige, vernikkelde aluminium koellichamen.- Zes high-performance warmtebuizen van 6mm met aluminium
kapjes voeren de warmte naar de optimale plaats op de koelvinnen.- De top-flow vormgeving zorgt voor een ideale
koeling, niet alleen voor de CPU, maar ook voor de omliggende onderdelen.

Fluisterstille werking

- Twee SilentWings® 135mm PWM-ventilatoren met de volgende kenmerken:-- geavanceerde hydrodynamische
lager met koperen kern.-- geavanceerde zespolige motor voor een soepele werking en minder turbulentie.-- negen
ventilatorbladen met luchtstroomoptimalisatie.-- dynamisch uitgebalanceerde propeller.- Geluid is nauwelijks



26,7dB(A), zelfs bij 100% PWM-functie.- Assemblage en werking met enkelvoudige ventilator wordt ook
ondersteund, waardoor nog meer ruimte wordt bespaard en nog minder geluid wordt geproduceerd.- Anti-
vibratierubbers op de koelbladen van de koellichamen geven nog meer geluidsdemping.

Duits productconcept, design en kwaliteitscontrole

- Donkere vernikkelde afwerking met geborstelde aluminium afdekking.- Het model is compatibel met alle courante
Intel® en AMDTM sockets.

Design

Kleur van het product Zwart
Materiaal Aluminium, Koper

Energie

Nominale netspanning 0,2 A
Typisch stroomverbruik 2,4 W

Voltage 12

Gewicht en omvang

Breedte 162,6 mm

Breedte verpakking 210 mm

Diepte 140 mm
Diepte verpakking 190 mm

Gewicht 810 g

Gewicht verpakking 1,5 kg

Heatsink afmetingen (B x D x H) 162,6 x 140 x 108,8 mm
Hoogte 130,8 mm

Hoogte verpakking 230 mm

Maten ventilator (b x d x h) 135 x 135 x 22 mm

Prestatie

Aantal ventilatoren 2 ventilator(en)

Aantal warmte pijpen 6
Geluidsniveau (hoge snelheid 26,7 dB

Geluidsniveau (lage snelheid) 11,9 dB

Geschikt voor Processor
Luchtstroom 113,8 m³/uur

Maximum luchtdruk 1,85 mmH2O

Maximum luchtstroom 67,8 cfm

Mean time between failures (MTBF) 300000 uur
Rotatiesnelheid ( max) 1400 RPM

Soort Koeler

Supported processor sockets
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket
AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+,
LGA 2011-v3 (Socket R)



Ventilator diameter 13,5 cm


