NOVO VISUAL
Além de um painel lateral de vidro temperado, o REV200 também possui um painel frontal minimalista que lembra um
cristal. No entanto, o destaque mais especial é o design revolucionário do gabinete , com uma nova aparência.
Mudamos o painel lateral de vidro temperado para o lado direito, uma raridade no design de gabinetes, que permite
ao usuário posicionar seu gabinete no lado esquerdo da mesa e ainda mostrar o hardware interno instalado. O
REV200 é, portanto, especialmente adequado para gamers que querem posicionar o gabinete no lado esquerdo da
mesa, assim sua configuração pode ser otimizada para maior liberdade de movimento do mouse, maiores mousemats e melhor uso do espaço em sua mesa.

UM GABINETE REV-OLUCIONÁERIO
Um novo conceito em design de gabinetes: o revolucionário gabinete midi- ATX REV200 oferece uma maneira totalmente incrível e nova de apresentar o seu hardware da maneira mais bonita possível: Agora, pela primeira vez, as
placas gráficas podem ser instaladas verticalmente em uma placa mãe instalada através do topo do gabinete. As
cinco ventoinhas pré-instaladas de 120 mm realizam um resfriamento preciso enquanto amplas passagens de cabos,
um compartimento de cabos no painel superior e um túnel multifuncional na parte inferior do gabinete garantem que
apenas os elementos importantes sejam destacados pela iluminação ARGB.
* Compatível com dissipadores de calor tradicionais e placas gráficas com resfriamento acoplado, porém ainstalação de placas
gráficas com ventoinha não é muito recomendado, neste caso a instalação com resfriamento a água é mais recomendada.

ILUMINAÇÃO EM DESTAQUE
Para garantir que a iluminação do gabinete brilhe ao
máximo, o REV200 possui painel lateral em vidro temperado, que não possui parafusos visíveis, dando a total
elegância para o seu gabinete. O gabinete TG6 RGB,
juntamente com todos os outros produtos Sharkoon
marcados com o logotipo ARGB, são certificados para
Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion e
ASRock Polychrome SYNC. Esses produtos são fáceis de
incorporar aos sistemas existentes.

Os produtos Sharkoon marcados com o logótipo "ADDRESSABLE RGB" são
compatíveis com placas-mãe que têm adaptadorpara ventoinhas e tiras de LED
RGB endereçáveis. Os adaptadoresdevem ter a configuração de pinos
5V-D-coded-G e 5V-D-G. Alguns exemplos dessas conexões RGB dos fabricantes maisimportantes de placa-mãe podem ser vista nas imagens abaixo.A configuração da pinação RGB e a nomenclatura dessasconexões podem variar de
acordo com os fabricantes. Paraobter mais informações sobre compatibilidade,
consulte omanual da sua placa-mãe ou visite o site do fabricante.
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CONTROLADOR RGB
ENDEREÇÁVEL DE 8 PORTAS
O REV200 vem com um controlador RGB endereçável pré-instalado. Com
placas-mãe compatíveis, isso funcionará como um hub para controlar e
sincronizar até oito componentes de LED endereçáveis, que iluminarão em
até 16,8 milhões de cores. O controlador está conectado à fonte de
alimentação por meio de um conector SATA e a uma placa-mãe por meio de
um conector de 4 ou 3 pinos para LEDs endereçáveis com a pinagem:
5V codificado em D ou V-D-G.
Placa-mãe com conexão
para RGB endereçáveis
Ventoinhas e tiras com
RGB LED endereçáveis
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RGB LED endereçáveis
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CONTROLADOR DE
CORES MANUAL
O REV200 também possui uma função de controle manual de cores para
placas-mãe que não são acessíveis com ARGB. O controlador RGB não está
conectado à placa-mãe e sim à fonte de alimentação e à chave de reinicialização do gabinete. A função de reinicialização do computador é substituída
por uma nova função que permite alternar e selecionar até catorze modos de
iluminação ou se desejado, a iluminação pode ser desligada totalmente.
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GERENCIAMENTO DE CABOS
Como o cabeamento pode ser completamente escondido, o visual do seu
hardware vai ser extremamente impressionante: Além de várias passagens de
cabos, também existe um compartimento de cabos espaçoso na parte superior
do gabinete para as conexões da placa
placa-mãe e de placa externas proporcionando uma melhor organização dos
cabos os mantendo juntos com um clip
e levados diretamente para a parte
externa do gabinete.

O painel superior possui uma tampa magnética para facilitar o acesso ao compartimento de cabos e proteger contra sujeira e poeira.

INTERIOR DO GABINETE COM MAIS ESPAÇO
Todo o cabeamento do hardware pode ser passado pelas passagens de cabos por trás da placa mãe. Fizemos
esta passagem com muito espaço para permitir que todos os cabos fiquem juntos e organizados.

2,0 cm

A fonte de alimentação pode ser montada desacoplada dentro do REV200 para evitar vibrações. Isso é suportado
pelos quatro espaçadores de fonte de alimentação dentro da fonte de alimentação

ÓTIMO SISTEMA DE
RESFRIAMENTO
Graças a esse novo design de gabinete, o REV200 além de três
ventoinhas ARGB na parte frontal do gabinete, também
existem duas ventoinhas idênticas na parte traseira do gabinete. Isso permite que o ar flua diretamente para a placa gráfica e seja efetivamente transportado pela parte traseira do
gabinete.

Até a fonte de alimentação pode ser montada conforme desejado em duas direções diferentes. Ao mesmo tempo, os
filtros de poeira protegem cada uma das entradas de ar do gabinete. Se preferir o resfriamento a água, há espaço
para um radiador de 240 mm na frente ou na parte traseira do gabinete. Além disso, removendo a tampa do túnel e
uma das duas gaiolas HDD/SSD de dentro do túnel, é disponibilizado espaço para um radiador de 360 mm na frente
do gabinete.

Instalação padrão

Instalação com a fonte instalada para cima

RECURSOS MODERNOS
Filtros de poeira destacáveis
nas laterais do gabinete

Design do painel frontal sem cabos

Vidro temperado

5x

Ventoinhas
LED RGB
endereçável

120 mm

Portas I/O de fácil acesso em
cima do gabinete

Filtro de poeira destacável
embaixo do gabinete

AMPLO ESPAÇO

16,5 cm

Máx. radiador de 240 mm

Máximo comprimento da
placa gráfica: 32,3 cm

Máx. radiador de 360 mm

48,5 cm

48,4cm

Em comparação com os designs convencionais de gabinetes, no REV200 não há
necessidade de comprometer a sua
escolha em relação ao hardware que vai
usar. O gabinete pode receber placas
gráficas grandes de até 32,3 cm de comprimento e resfriadores de CPU com uma
altura de até 16,5 cm. Além disso, ainda há
espaço suficiente para fontes de alimentação de até 20 cm de comprimento.

A tampa é removível para a
instalação do radiador

SSD

SSD

Controlador ARGB de 8-Port

Máximo comprimento da
fonte de alimentação: 20 cm

SSD

SSD

HDD

HDD

Gaiolas removíveis para HDD/SSD

ESPECIFICAÇÕES
Geral:
 Fator de forma:
 Slots de expansão:
 Pintura interior:
 Sistema de gerenciamento
de cabos:
 Painel lateral:
 Peso:
 Dimensões (C x L x A):
Compatibilidade RGB:
 Tipo:
 Porta:
 Controle manual:
 Compatibilidade daplaca mãe:

 RGB Pinout:

ATX
7


Configuração da ventoinha:
 Painel frontal:

 Painel traseiro:

Vidro temperado
9,0 kg
48,4 x 21,5 x 48,5 cm

Endereçável
8-Portas
14 Modos
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

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

2
2


Número máximo de baias:
 3,5":
 2,5":

2
4

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):
 Máxima altura do radiador
incl. ventoinha (traseiro):
 Radiador (opcional):

3x ventoinhas RGB endereçável
120 mm (pré-instalado)
ou radiador (opcional)*
2x ventoinhas RGB endereçável
120 mm (pré-instalado)
ou radiador (opcional)*

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
32,3 cm**
16,5 cm
20,0 cm
6,4 cm
6,0 cm
Até 360 mm (Painel frontal)
Até 240 mm (Painel traseiro)

Conteúdo da embalagem:
 REV200
 Conjunto de acessórios
 Manual
* Radiadores opcionais podem ser instalados no lugar de ventoinhas.
** 28,5 cm para o slot de expansão (Mini-ITX) acima do túnel da fonte de
alimentação
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