


O seu PC do jeito que você quer

Você tem o controle!
O controlador LED RGB PACELIGHT P1 permite que as ventoinhas e tiras RGB LED iluminem o pc em até 16,8 milhões de cores. 
E para começar, duas ventoinhas PACELIGHT F1 RGB LED especialmente desenvolvidas e duas tiras de LED RGB PACELIGHT 
S1 também são fornecidos com o PACELIGHT P1. Até quatro componentes LED adicionais (com conectores 12V G-R-B) e mais 
duas ventoinhas (com conectores da placa principal 3-pin) podem ser conectados ao PACELIGHT P1 e controlados usando o 
software intuitivo.

Para criatividade máxima, o software fornece controle de cor e efeito separado para cada um dos até oito componentes de 
LED conectados. Isso significa que todas as ventoinhas de LED RGB conectadas e as tiras de LED RGB podem ser acesas nas 
cores desejadas, independentemente umas das outras.

Para as próprias ventoinhas, o software fornece um teste de compatibilidade e a velocidade das ventoinhas compatíveis 
podem ser reguladas. Para possíveis falhas da ventoinha, um aviso de iluminação também pode ser definido.

LED 2
LED 1

LED 3

LED 5

LED 7

LED 4

FAN 2FAN 1

FAN 3 FAN 4

LED 6

LED 8

8 canais de 
LED separados

4 canais de 
ventoinhas separados



Características

 Controlador LED RGB de 8 canais com até 16,8 milhões de cores
 Controles independentes de cores e efeitos para cada canal 
 através de um software de configuração intuitivo
 Vários modos e efeitos de iluminação
 Configuração de cores para cada dia da semana mais 
 regulador de tempo
 Controlador  manual  da ventoinha de 4 canais para 
 ventoinhas de 3-pin
 Ajuste da velocidade da ventoinha mais monitoramento e aviso 
 de falha da ventoinha

 Ventoinha de 120 mm com 6 LEDs RGB
 Montagem desacoplada

 Tira com 18 LEDs 
 Opções de montagem autoadhesivas ou magnéticas



Instalação simples

Para garantir um encaixe confortável, o PACELIGHT P1 pode ser facilmente fixado dentro do gabinete 
do seu PC com braçadeiras ou usando a parte inferior adesiva de forma prática. Uma base de silicone 
protege o PACELIGHT P1 de arranhões e curto-circuitos.

As aberturas na base de silicone podem ser usadas para 
fixar o PACELIGHT P1 com abraçadeiras.

Os pontos de contato emborrachados do PACELIGHT F1 
garantem que a transferência de vibração seja efetiva-
mente amortecidas.



Software intuitivo de alto desempenho

O software PACELIGHT fornece controle de cor e efeito separado para cada um dos até oito componentes de LED conec-
tados. Além de uma escolha de três modos de iluminação diferentes, também há efeitos sincronizáveis com velocidades 
ajustáveis. Além disso, a iluminação dos componentes LED pode ser definida de acordo com vários critérios: configurações 
individuais de acordo com o dia da semana; ligando configurações de iluminação a programas ativos; e escurecendo os 
LEDs de acordo com a hora do dia. Além disso, o PACELIGHT P1 oferece a possibilidade de testar a compatibilidade das 
ventoinhas conectadas, e a velocidade das ventoinhas compatíveis podem ser reguladas. Uma configuração de iluminação 
também pode ser escolhida, que pode ser usada para sinalizar uma falha na ventoinha, caso isso ocorra.

Com o controle de LED, os componentes LED 
conectados em cada canal podem ser ajustados 
e sincronizados individualmente usando diferen-
tes modos e efeitos de iluminação. Também é 
possível ter uma iluminação personalizada de 
acordo com cada dia da semana.

Com o controlador das ventoinhas, as ventoin-
has podem ser testados quanto à compatibili-
dade. A velocidade das ventoinhas compatíveis 
pode então ser controlada através da barra 
deslizante em uma faixa de até 12 volts. Os 
gráficos permitem que a operação da vento-
inha seja monitorada a qualquer momento.

Opções adicionais permitem o escurecimento 
dos LEDs conectados de acordo com a hora do 
dia, bem como a personalização da iluminação 
para programas individuais. Avisos visuais 
para falha da ventoinha também podem ser 
definidos.



Geral:
 Canais RGB
 Canais de ventoinha
 Tensão de entrada
 Conector
 Conector USB
 Max. Corrente de ventoinha
 Max. Corrente de ventoinha
 Tensão de saída da ventoinha
 Max. Corrente de inicialização 
 da ventoinha
 Microcontrolador
 Tipo de controlador da ventoinha
 Tipo de controlador LED
 Sistemas operacionais suportados
 Fixação
 Peso
 Comprimento do cabo
 Dimensões (C x L x A)

Geral:
 Tipo de LED
 Comprimento
 Largura
 Número de LEDs
 Conector
 Pinout
 Comprimento do cabo
 Fixação
 Tensão nominal
 Corrente nominal
 Peso
 Dimensões (C x L x A)

Geral:
 Velocidade da ventoinha
 Tipo de rolamento
 Máximo fluxo de ar
 Máxima pressão de ar
 Max. Nível de ruído
 MTBF
 Iluminação
 Conector da ventoinha
 Conector do LED 
 Pinout
 Comprimento do cabo

Especificações elétricas:
 Tensão nominal
 Corrente nominal Ventoinha
 Corrente nominal LED Ventoinha
 Potência nominal Ventoinha
 Potência nominal LED Ventoinha
 Voltagem inicial
 Peso incl. cabo
 Dimensões (C x L x A)

8
4
12 V DC
15-Pin SATA
9-pin Interno
0,5 A (por conector) 
0,5 A (por conector)
12 V

2 A
4x 8bit MCU
PWM
PWM
Windows 7/8/10
Auto-adesivo / Abraçadeiras
44 g
60 cm
110 x 66  x 11 mm

5050 RGB
360 mm
10 mm
18
4-pin (2.54 mm)
12V-G-R-B
60 cm
Magnético / Auto-adesivo
12 V DC
280 mA
30 g
360 mm x 10 mm x 3 mm

1400 rpm ± 10%
Rolamento de fluido dinâmico
93.22 m³/h
1,13 mm H²0
23 db (A)
Minimo 50.000 horas
6x RGB LED
Conector 3-Pin
4-Pin (2,54 mm)
12V-G-R-B
50 cm + 5 cm LED / 45 cm Ventoinha

12 V
0,15 A
0,08 A
1,8 W
1 W
5 V
125 g
120 x 120 x 26 mm

Especificações



Unidade de embalagem: 5
Dimensões (C x L x A): 310 x 265 x 160 mm
Peso: 3 kg
Impostos da alfândega n.º: 84371098
País de origem: China

Embalagem de remessa

Informação de Remessa

Embalagem de varejo

Conteúdo da embalagem

 Dimensões (C x L x A): 250 x 140 x 56 mm
 Peso: 509 g

 1x Pacelight P1
 2x Pacelight RGB Fan F1
 2x Pacelight RGB LED Strip S1
 Manual
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