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História do produto

Aventuras no mundo do PC!

Inspirados no clássico conto de Alice no

País das Maravilhas, estamos levando os

construtores de PC numa viagem em

que reina a imaginação! Alice aguenta

qualquer aventura! A estrutura leve de

Alice é combinada com uma Capa

exclusiva. Estão disponíveis várias opções

de Capas para combinar melhor com a

tua configuração.



Especificações

* Os produtos InWin estão em conformidade com a regulamentação RoHS.
* As especificações podem variar de acordo com diferentes regiões.

Modelo
Numero de Partes

Cores
(Chassis / Tampa superior)
Tipo de Gabinete
Materias do Gabinete
Capa Padrão 

Compatibilidade de M/B
Expansão dos Slots 
Maximo de Compatibilidade

Baias da Unidade interna

Solucao Termica Compativel 

Fonte de Energia Compativel 
Dimensões do Produto
(H x W x D)
Dimensões do Pacote
(H x W x D)
Peso Neto
Peso Bruto

Alice
IW-ALICE-GRY
IW-ALICE-ORG
Cinzento elegante/Cinzento-escuro
Cinzento elegante/Laranja
Mid Tower
ABS, SECC
Cor: InWin logo
Material: 100% Poliéster
12” x 11” ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
PCI-E x 8
Comprimento da placa VGA: 300 mm
Altura do dissipador de CPU: 195 mm
3 x 2.5’’
1 x 3.5’’
1 x Ventoinha superior de 120 mm/
Radiador de 120 mm
3 x Ventoinha inferior de 120 mm/
Radiador de 360 mm
PSII: ATX12V - Comprimento até 220 mm
584 x 282 x 433 mm

628 x 294 x 445mm

3.7 kg
5 kg



Conteúdo da embalagemConteúdo da embalagem
1. Gabinete Alice

2. QR Code Card

3. Embalagem
    com acessorios

4. Capa Alice
      (InWin logo)

      Importante:
      A cor pode variar
      com base em
      diferentes regiões.



Embalagem com acessórios

1. Separadores da placa mãe x 11

2. Chave para separadores de mãe x 1

3. Parafusos de cabeça hexagonal x 20

4. Parafusos para HDD de 2,5” x 12

5. Parafusos para HDD de 3,5” x 4

6. Anilhas para sistema de refrigeração a

    água x 8

7. Braçadeiras para cabos x 5



Estrutura da caixa

1. Tampa superior

2. Logótipo (Tampa superior)

3. Botão de energia

4. Pegas



Estrutura da caixa

5. Compartimento de unidade de 2,5”

6. Compartimento de unidade de 3,5”

7. Área de montagem do radiador/

    ventilador superior

8. Ventiladores inferiores/Área de

    montagem do radiador

9. Área de montagem de placa principal

10. Recorte para orifício de instalação do

      dissipador de CPU

11. Ranhuras de expansão PCI-E

12. Área de montagem de fonte de energia

13. Bases à prova de choque

14. Fio de terra



Guia de instalação
(Para efetuar a montagem, siga as instruções dos
capítulos relacionados)

1. Abrir o gabinete
Retire a tampa superior levantando-a.

2. Instalação da placa mãe
Peças necessárias: Separadores da placa mãe, chave

para separadores da placa mãe, parafusos de cabeça

hexagonal.

3. Instalação de placa de expansão
Peças necessárias: Parafusos de cabeça hexagonal.



Guia de instalação
(Para efetuar a montagem, siga as instruções dos
capítulos relacionados)

4. Instalação do botão de energia

5. Instalação dos ventiladores de radiador
Peças necessárias: Anilhas para sistema de refrigeração a
água

6. Instalação de compartimentos de
    unidades de 2,5”/3,5”
6.1 Peças necessárias: Parafusos para HDD de 2,5”
6.2 Peças necessárias: Parafusos para HDD de 3,5”



Guia de instalação
(Para efetuar a montagem, siga as instruções dos
capítulos relacionados)

7. Instalação da fonte de energia
Peças necessárias: Parafusos de cabeça hexagonal

A fonte de energia deve ser montada na área de montagem

inferior direita.

* Retire os pés de borracha, instale o cabo de alimentação

   e volte a colocar os pés de borracha.

8. Instalação da tampa Alice
Peças necessárias: Tampa Alice

Com a base da caixa virada para cima, coloque a tampa

alinhando os quatro orifícios da parte inferior da tampa

com as almofadas nos quatro cantos da caixa.



Guia de instalação
(Para efetuar a montagem, siga as instruções dos
capítulos relacionados)

9. Concluir a instalação
Encaixe firmemente e instale a tampa superior com

cuidado.

* Para obter mais instruções de montagem, faça a

   leitura do código QR abaixo ou veja o vídeo no link

   do website:   https://youtu.be/m7YW21VoLXE



Avisos e garantia
Avisos
1. Por favor, siga o manual do usuário para obter diretrizes
   de instalação..
2. Ao instalar os componentes do computador, use
    precauções antiestáticas para evitar danos por ESD
    (descarga eletrostática). O não cumprimento das
    precauções necessárias pode resultar em ferimentos no
    instalador e / ou danos à máquina. A instalação incorreta
    pode queimar a placa-mãe e outros componentes do
    sistema. 
3. Para evitar danos, não use este produto para nenhum
    outro fim que não o uso pretendido.
4. Qualquer modificação pode danificar o produto. 
5. Remova todos os dispositivos internos antes de enviar ou
    mover. (Incluindo fonte de energia, discos rígidos, placa
    mãe, CPU, etc.)
6. Ao guardar o estojo, mantenha este produto longe de
    altas temperaturas. Mantenha-se afastado de máquinas
    como aquecedores que possam causar altas temperaturas.
7. Para manter a tampa limpa, evite o contacto com objetos
    que a possam manchar.
8. Para evitar danos, não coloque quaisquer objetos sobre
    a tampa e manuseie com cuidado.
9. Fizemos todos os esforços para exibir as cores e estilos
    dos nossos produtos com a maior precisão possível nos
    nossos websites. Contudo, não podemos garantir a
    precisão das cores ou estilos exibidos pelo monitor do
    seu computador.

Garantia
    * Para informações mais detalhadas sobre a garantia,
       visite o site de varejo da InWin em www.in-win.com.
    * O produto real está sujeito a alterações sem aviso prévio.
      In Win Development Inc. reserva o direito de fazer
      modificações finais.
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