


Gabinete desenvolvido
especialmente para gamers!



RGB Hub de 6 portas
As ventoinhas RGB pré-instaladas, fornecem tiras em LED
mais dois elementos RGB adicionais são facilmente cont-
rolados e sincronizados dentro do TG5 RGB através do 
software da placa-mãe, graças ao hub RGB de 6 portas
incluso para placas-mãe com um conector de 12V-G-R-B
e pode iluminar-se em aproximadamente até 16,8 milhões
de cores.
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Adaptador de 5-pin para 4-pin para
placas-mãe com um conector de 5-pin

Controle de cor manual
O TG5 RGB possui um controle de cor manual para placas-mãe sem nenhum conector
12V-G-R-B. Uma vez instalado dentro do gabinete e conectado a um conector SATA da fonte
de alimentação, a tira LED inclusa, bem como outros elementos LED e as ventoinhas podem
ser iluminadas em uma das seis cores, ou completamente em branco, através de uma alça no
controle de cores manual.
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Opções de instalação versáteis

452 mm

465 mm

16.7 cm

Máximo comprimento da placa gráfica: 40 cmMáximo comprimento da placa gráfica: 40 cm

3x 3.5" HDDs
ou 2x 2.5" SSDs

Máximo comprimento 
da fonte de alimentação:

20.5 cm

Suporte de montagem  
de até dois 2.5" HDD/SSDs

Possibilidades 
opcionais de instalação

Arranjo sistemático

A fonte de alimentação e até três 3,5" discos rígidos podem 
ser desacoplados na parte inferior do gabinete, a aparência 
não é prejudicada.

Saídas de ar para um resfriamento ideal 
dos drivers

Recortes em forma oval para melhor 
posicionamento da gaiola HDD



Soluções sofisticadas

4x
120 mm 

Ventoinhas LED

Filtro de poeira removível
no painel frontal

Design do painel frontal sem cabos

Montagem da fonte de alimentação 
desacoplada

Filtro de poeira removível
no painel inferio

Filtro de poeira com fecho magnético 
no painel superior



Opções de instalação flexíveis para ventoinha

Painel frontal

3x 120 mm Ventoinhas RGB LED
(Pré instalado)

360 mm Radiador
(Opcional)

2x 140 mm Ventoinhas
(Opcional)

280 mm Radiador
(Opcional)

Buracos em recortes ovais para perfeito 
posicionamento de ventoinhas ou radiadores

Painel superior

2x 140 mm Ventoinhas
(Opcional)

3x 120 mm Ventoinhas
(Opcional)



Especificações

Geral:
 Fator de forma:
 Slots de expansão:
 Pintura interior:
 Dispositivos de instalação 
 sem ferramentas:
 Sistema de gerenciamento 
 de cabos:
 Painel lateral de vidro
 temperado 4 mm:
 Cores:
 Peso:
 Dimensões (C x L x A):

I/O:
 USB 3.0 (Top):
 USB 2.0 (Top):
 Áudio (Top):

Compartimentos de unidade:
 3.5":
 3.5" ou 2.5":
 2.5":

ATX
7








RGB
8.5 kg
45.2 x 22.0 x 46.5 cm
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Configuração da ventoinha:
 Painel frontal:

 Painel traseiro:

 Painel superior:

Compatibilidade:
 Placa mãe: 
 Máximo comprimento 
 da placa gráfica:
 Máxima altura do cooler 
 do processador:
 Máximo comprimento 
 da fonte de alimentação:
 Máxima altura do radiador 
 incl. ventoinha (Frente):

Conteúdo da embalagem:

3x 120 mm Ventoinha RGB LED
(Pré instalado) ou radiador (Opcional)
1x 120 mm Ventoinha RGB LED
(Pré instalado)
3x 120 mm ou 2x 140 mm ventoinha
(Opcional)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

40.0 cm

16.7 cm

20.5 cm

5.5 cm

TG5 RGB, Jogo de acessórios,
Hub RGB de 6 portas, 
adaptador de 5-pin para 4-pin,
controle de cor manual, 
Tiras de RGB LED S1,
Manual

Embalagem de remessa
Unidade de embalagem: 1
Dimensões (C x L x A): 521 x 255 x 555 mm
Peso: 9.0 kg
Impostos da alfândega n.º: 84733080
País de origem: China

TG5 RGB


