PREDSTAVITEV

Spire - strokovnjaki za hlajenje
računalnikov
..Podjetje Spire je v začetku svojega delovanja proizvajalo predvsem
procesorske hladilnike, do današnjih dni pa so svojo ponudbo razširili
še na številna področja..
Podjetje Spire je bilo ustanovljeno leta
1991 in se je do današnjih dni razvilo v
enega od prepoznavnih in uspešnih proizvajalcev hladilnih rešitev na računalniškem
trgu. Blagovna znamka Spire ima zaradi
lažje dobave in za hitro sledenje potrebam
svojih kupcev proizvodne linije širom sveta
(Kitajska, Nizozemska, Nemčija, Francija,
Japonska, Tajvan, Brazilija ter ZDA in Velika
Britanija). S trdim in kvalitetnim delom so
si zagotovili svetovno priznane standarde
kakovosti, kot so CE, UR, CSA, TUV,
ISO-9002 in ISO-9001 kot tudi priporočila
podjetij VIA in AMD. Tako kot v preteklosti
pa si tudi sedaj in v prihodnje prizadevajo izdelovati predvsem izdelke, s katerimi bodo
uporabniki zadovoljni tako zaradi kvalitete
kot zaradi cene. O kvaliteti izdelkov pa precej pove tudi dejstvo, da na svoje izdelke
nudijo doživljenjsko garancijo.
Podjetje Spire je v začetku svojega delovanja proizvajalo predvsem procesorske
hladilnike, do današnjih dni pa so svojo
ponudbo razširili še na računalniška ohišja,
pestro ponudbo najrazličnejših ventilatorjev,
pripomočke za modificiranje naših računal,
obenem pa najdemo pri njih tudi napajalnike
in hladilnike za grafične kartice in čipovja.
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Hlajenje procesorjev
V ponudbi procesorskih hladilnikov najdemo rešitve za praktično vse platforme od
hladilnikov za AMD-jeve Athlon64, Athlon
XP in Sempron sisteme do rešitev za Intel
Pentium 4 in VIA C3 procesorje. Ne smemo
pozabiti niti na rešitve za tanke strežnike
(1U) in modele hladilnikov, ki so namenjeni
vgradnji v sisteme vodnega hlajenja. Za vsako procesorsko serijo posebej je na voljo
nekaj različnih modelov, ki nam odvisno od
namembnosti ponujajo čim bolj tiho delovanje ter obenem čimbolj kvalitetno hlajenje. V
pestri ponudbi se vedno najdejo tudi cenovno zelo ugodne rešitve, ki ob sprejemljivem
zvočnem šumu poskrbijo za dobro hlajenje.
Hladilna telesa procesorskih hladilnikov
so skrbno načrtovana za kar najboljše odvajanje toplote, v ponudbi pa najdemo tako
okrogle in kvadratne hladilnike v bakrenih,
aluminijastih in kombiniranih izvedbah.

Atraktivna ohišja
Kot že marsikateri proizvajalec se je tudi
Spire podal na področje ohišij in nam ponudil nekaj zanimivih modelov, ki navdušijo
tako z zmogljivostmi in kvalitetno izdelavo
kot tudi z dizajnom. Modela kot sta Blue

Arclylic Case in Italian Designed ATX Case
(dizajn je prispeval oblikovalec Pininfarina)
sta že na prvi pogled atraktivni ohišji, ki v
ničemer ne zaostajata za konkurenco.

Napajalniki
Tudi napajalniki podjetja Spire niso od muh,
saj v njihovi ponudbi ne bomo našli cenenih
izdelkov. Spire napajalniki so izdelani v
razponu od osnovnega modela z močjo
300 W do zmogljivejših modelov z močjo
400, 500 ter 600 W. Vsi napajalniki se
ponašajo s tihimi ventilatorji, prav tako pa
njihovi priključki že
ustrezajo Intelovim
specifikacijam
za
BTX ohišja, v katerih
bodo ti napajalniki
brez težav delovali.
V tokratni predstavitvi smo se samo na
hitro dotaknili nekaterih najpomembnejših
izdelkov podjetja Spire, predlagamo pa,
da se o njihovi pestri ponudbi in o kljub
nesporni kvaliteti ugodnih cenah prepričamo na lastne oči pri podjetju Techtrade
iz Trzina, pri katerem bomo izdelke Spire
lahko tudi kupili.
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