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LÀM NỔI BẬT CHIẾC CARD MÀN HÌNH

Bộ Kit lắp đứng Card đồ họa của Sharkoon cho phép lắp đứng chiếc Card đồ họa một cách nhanh chóng và dễ 
dàng. Nhờ đó mà những chiếc Card đồ họa có đèn nền có thể được phô diễn một cách ấn tượng nhất. Bộ Kít được 
phát triển đặc biệt dành cho series ELITE SHARK, bao gồm một chân đỡ và một cáp nối dài. Lắp đặt đơn giản bằng 
cách lắp chân đỡ vào thùng máy, sau đó gắn cáp nối với bo mạch chủ và card đồ họa. 



LẮP ĐẶT ĐƠN GIẢN
Bộ Kit đã được thiết kế đặc biệt cho series ELITE SHARK nên nó sẽ vô cùng vừa vặn khi được lắp chung với các 
thùng máy thuộc series này. Nhờ thiết kế linh động của mình, chiếc card đồ họa sẽ luôn đứng vững và sẵn sàng 
được sử dụng. 

CÁP NỐI CÓ 
ĐỘ DÀI LÝ TƯỞNG
Cáp nối được thiết kế đặc biệt với độ dài lý tưởng và rất dẻo 
dai. Nó có thể được lắp đặt linh hoạt trong vùng không gian 
cần thiết. Những khe mở rộng vẫn có thể được sự dụng ngay 
cả khi chiếc card đồ họaa đã được lắp dọc.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin cơ bản:
 Chất liệu:                           Kim loại (Chân đỡ Card đồ họa)
 Hỗ trợ PCIe:                       PCIe 3.0
 Số khe cắm PCIe:               x16
 Tốc độ truyền dẫn tối đa: 8 Gbit/s 
 Giắc kết nối mạ vàng:       
 Chiều dài dây cáp:             28 cm 

Gói sản phẩm bao gồm:
 Graphics Card Holder
 Cáp nối PCIe 3.0 x 16
 Ốc vít lắp đặt
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