
CA200
ATX PC CASE SERIES



De CA200 ATX-full tower uit de ELITE SHARK-serie is ontworpen voor een verscheidenheid aan toepassingen 
en is verkrijgbaar in twee varianten. De CA200G heeft een frontpaneelelement van gehard glas. Dit glas is 
donker en glanzend, waardoor het doet denken aan zwart obsidiaan. Het laat de verlichting van de geïnte-
greerde ledstrips volledig tot zijn recht komen en accentueert de elegantie van de behuizing. De CA200M 
daarentegen heeft een frontpaneel met een geïntegreerd mesh-element, wat het prestatievermogen van de 
ELITE SHARK-serie onderstreept: de luchtdoorlatendheid van de mesh-structuur kan de toevoer van koele 
lucht verbeteren en zo voor een nog betere airflow zorgen. 

BEHUIZINGSVARIANTEN



8-POORTS ADRESSEERBARE RGB-
CONTROLLER

HANDMATIGE KLEURREGELING
Bij moederborden zonder headers voor adresseerbare RGB-verlichting kunnen tot acht adresseerbare 
ledcomponenten direct worden verlicht en aangestuurd met de 8-poorts adresseerbare RGB-controller. 

Met de speciale verlichtingsschakelaar op 
het bovenpaneel van de behuizing kunnen 
achtereenvolgens twintig vooringestelde 
verlichtingsmodi worden geselecteerd. 
Indien gewenst kan de verlichting ook 
volledig worden uitgeschakeld.

De ELITE SHARK CA200 wordt geleverd met 
een 8-poorts adresseerbare RGB-controller 
voor digitaal adresseerbare leds. Bij compa-
tibele moederborden functioneert deze 
controller als een hub voor tot acht adres-
seerbare ledcomponenten, die met de 
moederbordsoftware in maximaal 16,8 
miljoen kleuren kunnen worden verlicht.
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De voorgeïnstalleerde SHARK Blades 
RGB-fan en de optioneel verkrijgbare 
SHARK Blades RGB-strip zijn gecerti-
ficeerd voor Asus Aura Sync, MSI 
Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion 
en ASRock Polychrome SYN. SHARK 
Blades-fans en -strips kunnen zo 
eenvoudig worden geïntegreerd in 
bestaande systemen.

Sharkoon-producten gemarkeerd met het ‘ADDRESSABLE RGB’-logo 
zijn compatibel met moederborden die voorzien zijn van headers voor 
adresseerbare RGB-ledfans en strips. De headers moeten de pinconfi-
guratie 5V-D-coded-G of 5V-D-G hebben. Voorbeelden van deze 
RGB-aansluitingen bij de meest belangrijke moederbordfabrikanten 
staan hieronder afgebeeld. De RGB-pinconfiguratie is onafhankelijk 
van de fabrikant, maar de benaming en markering van deze aansluitin-
gen kan wel per fabrikant verschillen. Voor meer informatie over com-
patibiliteit, raadpleeg de handleiding van het moederbord of bezoek de 
website van de fabrikant.

EENVOUDIG TE INTEGREREN

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE



Met een modern design in zwart en neon en een bijna volledig glazen zijpaneel is de ELITE SHARK CA200 de 
ideale basis voor de beste hardwareopstellingen. Het zijpaneel is scharnierend voor gemakkelijke toegang en 
een elegante afwerking van de hardwarepresentatie.

HET PERFECTE PODIUM 
VOOR JE HARDWARE



De CA200 is ontworpen voor een optimaal zicht op de 
geïnstalleerde componenten. Voor standaard gemon-
teerde grafische kaarten is een verstelbare houder 
voor grafische kaarten voorgeïnstalleerd, die voorzien 
is van een rubberen contactvlak. Voor de verticale 
installatie van grafische kaarten is een apart verkrijg-
bare kit* ontwikkeld. Deze bestaat uit een eenvoudig 
te bevestigen houder en een riserkabel. De kabel is 
langer gemaakt, zodat er nog genoeg ruimte over is 
voor extra uitbreidingskaarten.

*(Vertical Graphics Card Kit) Niet inbegrepen.

OPTIONELE VERTICALE INSTALLATIE 
VOOR GRAFISCHE KAARTEN



16,5 cm

Max. lengte 
grafische kaart: 42,5 cm

Max. lengte 
voeding: 24 cm

Verstelbare houder voor 
grafische kaarten

51
,7

 c
m

50,6 cm

Verwijderbaar stoffilter

HDD/SSD

HDD/SSD

Kabeldoorvoeren

Houder voor waterkoelingsre-
servoir/-pomp of SSD

Extra lange sloten voor 
waterkoelingsreservoir/-pomp

8-poorts adresseerbare 
RGB-controller

Extra ruimte dankzij 
verwijderbare HDD-/SSD-kooi

GEORGANISEERD ZONDER COMPROMISSEN
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GENOEG RUIMTE 
VOOR KABELMANAGEMENT
Om ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde hardware netjes kan worden gepresenteerd, heeft de ELITE SHARK 
CA200 meer dan voldoende kabeldoorvoeren. Hierdoor kan de bekabeling voor de geïnstalleerde component-
en verdwijnen in de ruimschoots aanwezige ruimte achter de moederbordtray.

3,5 cm



De behuizingen in de ELITE SHARK-serie 
zijn speciaal ontworpen voor krachti-
ge hardwarebuilds. Met tot zeven 
plaatsen voor fans bieden ze voldoen-
de mogelijkheden voor airflowoplos-
singen op maat. De full tower is meer 
dan klaar voor veeleisende waterkoe-
lingssystemen door de voorgeïnstal-
leerde houder voor een reservoir en 
pomp, en de speciale extra lange 
sleuven zorgen voor een eenvoudige 
installatie. Aan de voorkant passen 
gigantische radiatoren van 420 mm, 
terwijl radiatoren tot 360 mm onder 
het bovenpaneel een plekje vinden. 
Indien nodig kan een 120mm-radiator 
op het achterpaneel worden gemon-
teerd ter vervanging van de 
voorgeïnstalleerde fan.

PERFECT VOOR 
SYSTEEMKOELING
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Max. grootte radiator: 360 mm
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1x 120mm-fan
(voorgeïnstalleerd)
met adresseerbare leds 

Dubbele verwijderbare stoffilters

Inbouwmogelijkheden:
3x 120mm-fans of 3x 140mm-fans

Hoge voetjes voor 
een betere luchtcirculatie

Dol op airflow!

Magnetisch, eenvoudig te reinigen stoffilter 
in het bovenpaneel

Stevig, verwijderbaar stoffilter in het bodempaneel



Specificaties

www.sharkoon.com

Algemeen:
 Vormfactor: ATX / E-ATX
 Uitbreidingssloten: 8
 Gelakt interieur: 
 Kabelmanagementsysteem: 
 Zijpaneel: Gehard glas met scharnier 
 Gewicht: 11,5 kg
 Afmetingen (L x B x H) 50,6 x  24,0 x 51,7 cm

RGB-compatibiliteit:
 Type: Adresseerbaar
 Poort: 8-poorts
 Handmatige bediening: 20 modi
 Moederbordcompatibiliteit: MSI Mystic Light Sync,
   ASUS Aura Sync, Gigabyte 
   RGB Fusion Ready,
   ASRock Polychrome SYNC
 RGB-pintoewijzing: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (boven): 2
 USB 2.0 (boven):  2
  Audio (boven): 

Max. drive bays:
 3,5": 4
 2,5": 7

Fanconfiguratie:
 Frontpaneel:  3x 120mm-fan of 3x 
    140mm-fan (optioneel)
 Achterpaneel:  1x adresseerbare 
    120mm-RGB-ledfan
 Bovenpaneel:  3x 120mm-fan of 2x 
    140mm-fan (optioneel)

Compatibiliteit:
 Moederbord: Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX, 
   E-ATX, SSI CEB, SSI EEB 
 Max. lengte grafische kaart: 42,5 cm
 Max. hoogte CPU-koeler: 16,5 cm
 Max. lengte voeding: 24,0 cm
 Max. hoogte radiator 
  incl. fan (front): 5,7 cm
 Max. hoogte radiator 
  incl. fan (boven): 6,0 cm
 Radiatoren (optioneel): Tot 420 mm (frontpaneel)
   Tot 360 mm (bovenpaneel)
   Tot 120 mm (achterpaneel)

Inhoud verpakking:
 ELITE SHARK CA200G/M  
 Accessoiresset
 Handleiding
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