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Linh hoạt và sặc sỡ

SHARK Blades RGB Strip có kích 
thước tối ưu cho mọi thùng máy 
phổ thông, và nhờ có khả năng 
linh hoạt mà nó có thể gắn được 
trong cả những khe và góc của 
thùng máy. Việc lắp đặt có thể 
được thực hiện bằng miếng dán 
thường hoặc dán nam châm.

Dải đèn có mười tám đèn 5050 RGB LED kỹ thuật số, xếp dọc theo chiều 
dài 360 mm. Với một bo mạch chủ tương thích, các thiết bị 

của bạn sẽ được bổ sung một loạt các tông màu 
lấp lánh.



Khả năng tương thích kết nối RGB

Tất cả những sản phẩm của Sharkoon được dán nhãn "ADDRESSABLE RGB" đều có khả năng 
tương thích với những bo mạch chủ có giắc kết nối cho quạt LED hoặc dây LED kỹ thuật số, 
với những pinout sau: 5V-D-coded-G và 5V-D-G. Ví dụ như những giắc kết nối RGB của 
những nhà sản xuất bo mạch chủ dưới đây.
Việc gán pin RGB không phụ thuộc vào nhà sản xuất, nhưng tên của giắc kết nối tương ứng 
có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất. Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, hãy 
tham khảo hướng dẫn sử dụng bo mạch chủ của bạn hoặc truy cập trang web của nhà sản 
xuất.

MSI GIGABYTE ASUS ASUS

SHARK Blades RGB có khả năng tích hợp với Asus Aura 
Sync, MSI Mystic Light Sync, cũng như Gigabyte Fusion và 
hầu hết những thương hiệu lớn khác có pin layout phù 
hợp, do đó có thể dễ dàng kết hợp với hệ thống.

Để tối ưu tính tương thích, RGB 
LED của SHARK Blade RGB có thể kết

nối với giắc 3-pin 5V-D-G hoặc 4-pin 
5V-D-coded-G, phụ thuộc vào bo mạch chủ.



Thông số kỹ thuật

Thông tin cơ bản
 Loại LED
 Chiều dài
 Chiều rộng
 Số bóng LED
 Kết nối
 Pinout
 Chiều dài dây cáp
 Dán cố định
 Điện áp định mức
 Dòng điện
 Trọng lượng
 Kích thước
 (L x W x H)

5050 RGB LED kỹ thuật số
360 mm
10 mm
18
3-Pin & 4-Pin
5V-D-G & 5V-D-coded-G
60 cm
Nam châm / Tự dính
5V DC
600 mA
30 g

175 x 125 x 195 mm

Gói bán lẻ
 Kích thước (L x W x H): 175 x 125 x 28 mm
 Trọng lượng: 50 g

Gói sản phẩm bao gồm
 SHARK Blades RGB Strip
 Hướng dẫn sử dụng

www.sharkoon.com


