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D en yttre designen av 
Yeong Yang YY-5603 är 
ganska diskret. Huruvi-
da man tycker den är 

snygg eller inte är förstås upp till 
var och en men vi tycker att den 
ser fullt okej ut även om den ger 
ett lite plastigt intryck.

Lådan är av standardtyp, det 
vill säga en så kallad miditower-
modell. Det innebär att den rym-
mer dels vanliga atx-moderkort, 
men även de lite mindre varian-
terna av typen micro atx. Som 
många andra lådor idag är mo-
dellen låsbar. Mekanismen är re-
jäl och ser ut att vara motstånds-
kraftig mot eventuella inbrotts- 
  försök från obehöriga. 

I lådan fi nns det plats för sex 
enheter med 3,5 tums storlek. En 
av dessa platser är ämnad för ex-
empelvis en diskettstation, med-
an de andra är anpassade för 
hårddiskar. Lådan rymmer även 
fyra stycken 5,25 tums enheter. 

Det fi nns sju kortplatser bak 
på lådan. De metallskenor som 
täcker varje kortplats kan tas 
bort utan att du behöver skruva 
loss några skruvar. De hålls näm-
ligen fast av ytterligare en metall-
skena som enkelt kan lossas.

Ovanför kortplatserna fi nner du 
en stor fl äkt på 12 centimeter 
som bättrar på luftcirkulationen. 
På framsidan fi nns det utrymme 
för ytterligare en fl äkt. Fläkten 
som följer med är mycket tystgå-
ende eftersom den är så pass stor. 
Ju större fl äkt desto lägre blir i re-
gel ljudnivån eftersom större fl äk-
tar kan köra på lägre varvtal.

Vibrationer dämpas
En stor fördelar med den här da-
torlådan är den speciella monte-
ringsanordning som följer med 
till hårddiskar och cd/dvd-enhe-
ter. De består av enkla metallske-
nor som placeras på var sida om 
den enhet som ska installeras. I 
ske norna fi nns det hål där du skju-
ter in små metallpiggar som hål-
ler fast enheten. Det behövs inga 
skruvar som annars är normalt. 
Runt piggarna fi nns gummipack-
ningar som ser till att vibrationer 
från diskarna inte förs vidare till 
dator lådan. 

På vänstra sidan av lådan sitter 
ett antal små hål. Innanför dessa 
fi nns en liten plastcylinder som 
transporterar luft till processor-
fl äkten. En enkel men ändå smart 
lösning som hjälper till att hålla 

processorn så sval som möjligt. 
En nyhet som åtminstone vi in te 
sett förut i en datorlåda, är den 
lilla plastlådan som sitter fast skru-
vad i botten av datorlådan. I den 
ligger alla skruvar, metallskenor 
och andra små tillbehör samlade. 
Det är en praktisk lösning och 
vill du bli kvitt lådan är det bara 
att skruva loss den. Där lådan sit-
ter är det för övrigt tänkt att du 
ska installera dina hårddiskar. De 
metallkonsoler som håller hård-
diskarna på plats har vridits 90 
grader för att det ska bli enklare 
att skjuta in diskarna. 

Som tillbehör till Yeong Yang 
YY-5603 kan du köpa ett särskilt 
genomskinligt sidostycke. Det har 
egentligen ingen praktiskt funk-
tion mer än att du kan se in på 
komponenterna.

Yeong Yang YY-5603 är ett bra 
val, framförallt för den som söker 
en låda med en särskild dämp-
ningsanordning för hårddiskar-
na. I lådan fi nns det också plats 
för två stycken fl äktar på upp till 
12 centimeter vilket gör den till 
en bra val för dig som vill bygga 
en tyst dator. 
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Yeong Yangs nya datorlåda kan vara ett bra alternativ för dig som 
vill bygga en tyst dator. Den har bland annat en tyst fl äkt och en 
dämpningsanordning som förhindrar vibrationer från hårddiskarna.

Datorlåda för dig 
som vill bygga tyst

Yeong Yang YY-5603
www.yeongyang.com
Distributör: Colorcase, 
www.colorcase.se
Cirkapris: 700 kronor plus moms
Modell: Atx/micro atx
Mått: 211x510x440 mm
Vikt: 7,5 kg
Enhetsplatser: 6 st 3,5 tum, 
4 st 5,25 tum
Kortplatser: 7 
Fläkt: 1 st, 12 cm stor, på baksidan 
(fi nns plats för ytterligare en på 12 
cm på framsidan)
Anslutningar, ovansidan: 2 usb, 
1 fi rewire, ljud ut, mikrofon

TOTALT 8

+  Inbyggd låda för tillbehör, vibra-
tionsdämpande ”skruvar” för 
hårddiskar och dylikt, 12 centi-
meters fl äkt medföljer, smart luft-
intag för processorn, konsolerna 
som håller fast hårddiskarna har 
vridits 90 grader för enklare in-
stallation.

–  Ingen frontlucka.

PLUS & MINUS

Finesser: 7
Platser: 7
Kvalitet: 8
Design: 8
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Yeong Yang YY-5603

Datorlådan från Yeong Yang har en del fi ffi ga lösningar 
som gör att du kan sänka ljudnivån på ditt datorbygge. 
Ett särskilt luftintag hjälper till att kyla processorn.


