
DEFINE R3

brings you scandinavian design and quality

www.fractal-design.com

Tillgängliga färger
Titanium Grey 899sek
Pearl Black 899sek
Silver Arrow 899sek
Arctic White 999sek

Förbättringar från R2
* Förbättrat luftflöde med uppdaterade fläktar
* Förbättrat ljuddämpningsmaterial
* Större hål i moderkortsplåt för montering av CPU-kylare
* Mer utrymme för kabeldragning
* Resetknapp (bakom dörren i frontpanelen)
* En rad mindre kvalitetsförbättringar, däribland förbättrad lack
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Uppföljaren till Sveriges populäraste* chassi Define R2! Nu med en rad förbättringar däribland 
större hål i moderkortsplåt för montering av CPU-kylare, mer utrymme för kabeldragning, förbättrat 
ljuddämningsmaterial med mera. Detaljerad lista på förbättringar

* Define R2 har varit rankad etta enligt Prisjakt.nu sedan lanseringen oktober 2009 inom kategorin “Miditower”

Fractal Designs kabinett Define R3 når nya höjder vad gäller att kombinera design, funktioner och 
ljudnivå. Den stilrena och snygga fronten är ljuddämpad, liksom sidopaneler och toppanel. 
Det finns möjlighet för god kylning med totalt 7(!) fläktplatser, varav 2 fläktar ingår. 
Den unika, patenterade ModuVent-designen, 
där användaren själv kan välja om fläkthålen i sidopanel och toppanel ska vara öppna eller ej, gör 
att kabinettet når ut till både den prestandamedvetne och den ljudmedvetne kunden. 
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Färger

Pearl Black
FD-CA-DEF-R3-BL
7350041080442

Titanium Grey
FD-CA-DEF-R3-TI  
7350041080466

Silver Arrow
FD-CA-DEF-R3-SI
7350041080459

Arctic White
FD-CA-DEF-R3-WH  
7350041080473

Specifications
* 8x 3,5 inch HDD trays, compatible with SSD!
* 2x 5,25 inch bays, with 1x 5,25>3,5 inch converter included
* On top of front panel: 2x USB 2.0, 1x eSATA and Audio I/O
* No PSU included (removable filter below PSU)
* M/B compatibility: Mini ITX, Micro ATX and ATX
* 7x expansion slots with sleek white painted brackets
* Supports graphic card lengths up to circa 290mm
* CPU coolers with height of maximum circa 165mm
* Supports PSU’s with a depth of maximum circa 200-220mm** 
* Case size (WxHxD): 207.40x440x521.2mm
* Net weight: 12.50kg 

**Supports PSU’s with a depth of maximum circa 170mm when using bottom 120/140mm fan location

when not using the bottom 120/140mm fan location, the case supports also longer PSU’s, typically 200-220mm

Cooling system
* Fan controller for 3 fans included

* 1 rear Fractal Design 120mm @ 1350rpm included

* 1 front Fractal Design 120mm @ 1350rpm included

* 1 front 120mm fan (optional)

* 1 bottom 120mm/140mm fan (optional)

* 1 side panel 120mm/140mm fan (optional)

* 2 top 120mm/140mm fan (optional) 


