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Product Story
O N127 apresenta um painel frontal Nebula repleto 

de estrelas de cristal brilhantes, criando um monitor 
cintilante, enquanto o 127 apresenta um logótipo ARGB 
subtil, saudando os utilizadores com um apontamento 

de cor modesto. O painel frontal em rede de aço garante 
a distribuição de bastante fluxo de ar por toda a caixa e 
a janela em vidro temperado sem parafusos irá proteger 

e exibir os seus componentes.
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Especificações

Modelo 127 N127

Cores Black

Tipo de torre Mid Tower

Materiais SECC, ABS, Vidro temperado 
Compatibilidade com
placas principais 12" x 10.5" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Abertura de expansão 7 x PCI-E

Compatibilidade máxima
Comprimento da placa VGA: 345 – 370 mm

Altura do dissipador de CPU: 160 mm

Portas frontais

1 x USB 3, 2 Gen 2 x 2 Tipo C

2 x USB 3, 2 Gen 1

Áudio HD

Compartimentos para 
unidades internas

2 x 3.5" / 2.5"

2 x 2.5"

Compatibilidade com 
soluções térmicas

Ventoinha:

Frontais: 2 x 120 mm

Traseiro: 1 x 120 mm

Inferior: 3 x 120 mm 

(1 ventoinha Luna AL120 pré- instaladas)

Radiador:

Frontais: 1 x 240 mm

Traseiro: 1 x 120 mm

Inferior: 1 x 360 mm

Compatibilidade com fontes 
de alimentação

PSII: ATX12V 

-  Comprimento até 200 mm

Dimensões do produto
(A x L x P) 476 x 210 x 445 mm 

Dimensões da embalagem
(A x L x P) 532 x 282 x 506 mm

Peso líquido 8.3 kg 8.7 kg

Peso bruto 9.4 kg 9.8 kg

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

Chassis do 127 / N127 da InWin
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Especificações

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

Ventoinhas Luna AL120 da InWin

06

Nome do produto Luna AL120

Cores Preto

Tamanho do ventilador 120 x 120 x 25 mm

Material PC, PBT

Tensão nominal DC 12V

Potência nominal 3.96W

Corrente nominal 0.33A
Tensão nominal RGB
endereçável DC 5V
Potência nominal RGB
Endereçável 1.5W
Corrente nominal RGB
endereçável 0.3A

Modo de velocidade PWM 600-1800 +/-10% RPM

Fluxo de ar 82.96 CFM

Pressão de ar 2.31 mm / H2O

LED RGB endereçável

Conector Rolamento de Luva Longa Vida

Conector(M/B) 4 Pin (PWM, 12V), 3 Pin (ARGB, 5V)

Nível de ruído 25 dB(A) 

Tipo de rolamento Rolamento fluido dinâmico



Parafusos de cabeça 
hexagona

Separadores da placa 
mãe

Chave para separadores 
da laca mãe

Parafusos para HDD de 
2,5" Anilhas Braçadeiras para abos

Suporte para placa 
gráfica

Controlador de um clique 
ARGB

127 Gabinete N127 Gabinete

QR Code Card Embalagem com acessorios

 x 10

 x 1 x 1

 x 8 x 12

 x 7 x 18  x 1

Conteúdo da embalagem
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Estrutura da torre

5

6 9
8

7
10

11

12

1 Botão de energia

2 USB 3.2 Gen 1

3 Portas de áudio (fone de ouvido e microfone)

4 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

5 Área de montagem para SSD de 3.5”/2,5”

6 Área de montagem do radiador/Fan traseira

7 Área de montagem do radiador/Fan inferior

8 Área de montagem do radiador/Fan frontais

9 Área de montagem de placa mãe

10 Aberturas de expansão PCI-E

11 Área de montagem do suporte para placas gráficas

12 Bases à prova de choque
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Estrutura da torre

15

14

13 Filtro de pó da Fan

14 Área de montagem para SSD de 2,5”

15 Área de montagem de fonte de alimentação

13
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Interruptor De 
Alimentação Cabo

Áudio HD

USB 3.2 Gen 1

Cabo ARGB

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

x1

x1

x1

x1

x1

Informações do cabo
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Abra o painel de vidro

Instalação da fonte de alimentação

Para remover o painel de vidro temperado, pressione o botão na traseira.

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

Peças necessárias: Parafusos de cabeça hexagonal

1

2
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Manual de instalação

Remover o filtro de pó e o suporte da 
placa gráfica

Instalação da placa mãe

Recomenda-se a remoção do suporte da placa gráfica ao instalar/
remover a placa-principal ou a placa gráfica.

3

4
Peças necessárias: Separadores da placa principal, chave para separadores 
                                        da placa mãe, parafusos de cabeça hexagonal
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Nota: Utilize o suporte da placa gráfica para apoiar a sua GPU. Pode ser ajustado de acordo 
             com as suas necessidades.

Manual de instalação

Instalação da GPU5
Peças necessárias: Parafusos de cabeça hexagonal, Suporte para placa gráfica 
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Manual de instalação

Cabos de conexão6
Conector de áudio HD 

PORT2_L

PORT2_R

PORT1_R

PORT1_L

BLUE

PURPLE

YELLOW

10

8

6

4

2

KEY

WHITE

BLACK

9

7

5

3

1

Conector USB 3.2 Gen 1

Conector USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C
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Manual de instalação

Escolha uma placa principal que suporte o efeito de iluminação RGB 
endereçável para iluminar o painel LED ou utilize o Controlador ARGB de 
apenas um clique incluído. 

Cabo ARGB

Cabo ARGB do painel frontal

Cable SATA de 
la fuente de 

alimentación

Controlador de um clique ARGB

Instalação de compartimentos de 
unidade de 2,5"/3,5"

7
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Manual de instalação

Instalando o compartimento de unidade 
de 2,5"

8

Peças necessárias: Parafusos de HDD de 2,5"

16



Manual de instalação

Remover o suporte de montagem dos 
ventiladores frontais

9

Remova os parafusos. Levante cuidadosamente o suporte 
e deslize-o para fora.

17

Fixe os ventiladores/radiador no suporte de montagem e 
volte a fixar o suporte no chassis.



Manual de instalação
Instalação da Fan / radiador de 
refrigeração a líquido

10

Para remover a rede do ventilador, levante as 
patilhas na parte inferior.
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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  quecedores 
     que possam causar altas temperaturas.

* 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.

Garantia
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