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História do nome

O nome Yǒng provém de uma metáfora 
chinesa sobre um casulo.
Yǒng pode passar despercebido para 
aqueles que não param para admirar 
o que os rodeia. Mas preste atenção e 
verá que não são todos iguais. Algumas 
nascem com padrões simples enquanto 
outras são mais complexas. 
Embora a sua beleza exterior seja 
resplandecente, o verdadeiro propósito 
de Yǒng é proteger, abrigar e fortalecer 
o poder no seu interior. Estamos 
cientes do resultado estonteante que 
é a borboleta, mas algumas pessoas 
desconhecem a sua bela jornada.



História do produto

O design inspirado na Yǒng é  o 
resultado de observar a natureza de 
uma perspetiva artística. O conceito 
original foi baseado na observação 
do momento de passagem de casulo 
a borboleta. Procuramos capturar a 
forma orgânica e mostrar os detalhes 
vívidos de cada Yǒng. Assim, cada 
produto é exclusivo e representa com 
precisão o seu homólogo natural.



Yǒng, like a chrysalis building up energy within, awaiting 
rebirth.

Yǒng, como um casulo acumulando energia no seu 
interior, à espera de renascer.

Yǒng, construído como o esqueleto de um pássaro; 
leve, sólido e à espera para voar.

Yǒng, padrões diversos definidos para se colocar no 
seu ambiente natural.



Descrição breve do 
produto
• Cada chassis foi criado de forma 

d i ferente  para  se  tornar  um 
produto verdadeiramente exclusivo

• Utilizar design generativo para 
alcançar uma forma orgânica

• Combinar desenvolvimento de 
alta tecnologia com construção 
especializada

• Visualização do sistema interno em 
360 graus

• Design reversível de USB 3.1 Tipo 
C

• Estrutura aberta para um ótimo 
desempenho térmico

• Chassis global de edição limitada



Especificações

Modelo

Número de peça

Compatibilidade com placas 
principais

Tipo de torre

Abertura de expansão

Materiais

Compatibilidade máxima

Portas frontais

Yǒng

IW-YONG

12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX

Full Tower

PCI-E x 8

Alumínio, dimengel

Comprimento da placa gráfica: 340 mm no 
máximo
(GPU com designs únicos podem impedir a 
instalação)
Altura do dissipador de CPU: 170 mm
(Superfície de molde de CPU no painel lateral)

1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C
2 x USB 3.0 
HD Audio

Compartimentos para 
unidades internas

Compatibilidade com 
soluções térmicas

Compatibilidade com fontes 
de alimentação

Dimensões da embalagem 
(A x L x P)

Peso líquido

Peso bruto

Dimensões do produto 
(A x L x P)

8 x 2.5" / 4 x 3.5"

PSII: ATX12V and EPS12V
- Comprimento até 210 mm

1100 x 800 x 900mm

15kg - 20kg 

47kg - 51kg 

3 x 120mm fan lado / 360mm radiador
Lateral: Altura máxima de 50 mm, 
incluindo fans
(Radiadores com designs únicos podem 
impedir a instalação)

* Os produtos InWin cumprem as regulamentações RoHS
* As especificações poderão variar de acordo com a região

750 x 593 x 604mm - 880 x 650 x 740mm
(As dimensões do produto variam de acordo 
com o formato geral final.)
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Chassis Yǒng

Cartão com código QR

Calendário de 2020

Saco de acessórios

Parafusos de cabeça hexagonal x 21

Parafusos para HDD de 3,5” x 16

Chave para separadores da placa mãe x 1

Parafusos de aperto manual da fonte de alimentação x 4

Separadores da placa mãe x 21

Parafusos de aperto manual de placas PCI-E x 8

Parafusos para HDD de 2,5" x 32

Braçadeiras para cabos x 15

Pano de limpeza x 1
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Estrutura da torre

1. Botão de energia

5. Porta USB 3.1 USB 3.1 Gen 2 Tipo C

3. Portas USB 3.0

7. Aberturas de expansão PCI-E

10. Área de montagem de fonte de alimentação

4. Portas de áudio (auscultadores e microfone)

8. Área de montagem do radiador/fan lado

11. Área de Gerenciamento de Cabos

2. Indicador LED de HDD

6. Área de montagem de placa mãe

9. Compartimento de unidade de 2,5"/3,5"
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Manual de instalação

Abrir o chassis e desmontar o 
suporte de montagem da placa 
mãe / fonte de alimentação/
sistema de refrigeração/SSD/
HDD

Peças necessárias: Chave Allen
Para obter instruções de montagem, faça a leitura do 
código QR abaixo ou veja o vídeo no link do website:  
https://www.in-win.com/en/manual/gaming-
chassis/signature/yong#um_video

* Para efetuar a montagem siga as instruções dos 
   capítulos relacionados.
* Utilize os acessórios originais fornecidos para evitar 
   danos no produto.



1 . Siga as instruções indicadas no manual 
do usuario para efetuar a instalação.

2. Para evitar danificar os circuitos, 
certifique-se de que a alimentação está 
desligada antes de montar qualquer 
dispositivo interno.

3. Não coloque as mãos ou outros objetos 
nas helices da fan ou noutras peças em 
funcionamento. E certifique-se de que 
mantém o produto fora do alcance de 
crianças e animais de estimação.

4. As unidades SSD são recomendadas 
para evitar danos nos dados durante o 
funcionamento do sistema

5. Ao mover a caixa, segure na pega na 
parte superior. Recomendamos que use 
luvas, já que as extremidades podem ser 
afiadas.

Avisos e garantia



6. Durante a instalação dos componentes 
do computador, utilize precauções 
antiestáticas para evitar danos 
provocados por descargas eletrostáticas. 
Essa situação pode provocar ferimentos 
no operador de instalação e/ou danos 
na máquina. Uma instalação incorreta 
pode queimar a placa mãe e outros 
componentes do sistema.

7. Uma instalação incorreta pode queimar 
a placa mae e outros componentes do 
sistema.

8. Uma utilização indevida pode danificar 
o sistema. Todos os defeitos e danos 
resultantes de uma utilização indevida 
ou abusiva serão excluídos da garantia.

9. Quaisquer modificações poderão 
danificar o produto.

10. Para melhores resultados de instalação 
de hardware, a área de montagem da 
placa mãe deve ser ajustada para uma 
posição confortável/acessível, evitando 
colisões e pressões instantâneas na 
estrutura principal.

Avisos e garantia



11. Mantenha o produto afastado de 
áreas com altas temperaturas, como: 
máquinas de dissipação de calor, 
aparelhos de ar condicionado ou outros 
equipamento que possam gerar altas 
temperaturas.

12. O limite de peso da estrutura da placa 
mãe é 20 kg.

13. A embalagem do produto apenas 
pode ser utilizada para o transporte 
do gabinete e do sistema desmontado 
da fonte de alimentação. Não utilize 
a embalagem se os componentes 
do sistema estiverem instalados, 
pois poderá causar danos durante o 
transporte.

14. Remova todos os dispositivos internos 
antes de expedir ou transportar 
o produto. (Incluindo a fonte de 
alimentação, discos rígidos, placa mãe, 
CPU, etc.)

15. Utilize apenas os cabos fornecidos 
exclusivamente com este produto. 
Outros cabos poderão ser incompatíveis 
e causar danos graves no seu sistema e 
na fonte de alimentação.

Avisos e garantia



17. O produto real está sujeito a alterações 
sem aviso prévio. A InWin Development 
Inc. reserva o direito de efetuar quaisquer 
modificações finais.

18. Evite a queda de objetos nas aberturas da 
base durante a montagem.

19. Para consultar informações de garantia 
mais detalhadas, visite o website da 
InWin em www.in-win.com.

Mantenha este produto limpo e seco. 
Se estiver sujo, utilize um pano de 
limpeza com água ou detergentes suaves 
para limpar a superfície do chassis, 
NÃO utilize detergentes irritantes, 
corrosivos ou tóxicos. Coloque este 
produto numa área bem ventilada para 
evitar quaisquer danos provocados pelo 
ambiente. (Incluindo intensidade de luz, 
temperatura, humidade, etc.) Quaisquer 
danos resultantes de cuidados ou 
utilização indevidos não estão cobertos 
por esta garantia.
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