
17mm

17mm

PANTONE Cool Gray 10 U

67 mm

76 mm

2E-RD859
325 x 175 x 350 mm





17mm

17mm

PANTONE Cool Gray 10 U

67 mm

76 mm

2E-RD859
325 x 175 x 350 mm



Бічна панель (права).
Side panel (right).

*Внешний вид и комплектация товара могут быть дополнены или изменены с целью его 
усовершенствования или улучшения качества товара.
*Зовнішній вигляд та комплектація виробу може бути доповнена чи змінена, з метою його 
вдосконалення чи поліпшення якості товару.
* Appearance and equipment of item can be supplemented or modified for the purpose of the 
improvement or for improvement of product quality. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

COMPLETE SET

Таблица:

Второй столбик: Номер / Номер / Number

Третий столбик: Название / Наіменування / Item name

Четвертый столбик: Количество / Кількість / Quantity

Укр/рус названия:

HDD гвинт / винт

ODD / MB / SSD гвинт / винт

PSU  гвинт / винт

УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ

SYSTEM COMPONENTS INSTALLATION

1. Установка материнской платы/Встановлення материнської плати/Motherboard installation 
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