


Deixe as cores fluírem: A torre midI ATX RGB FLOW da Sharkoon é um gabinete elegante e discreto, com seu 
painel lateral em vidro temperado e de cor preta linhas claras, oferece um design minimalista e um fluxo de 
cores que fluem através de duas tiras de LED integradas do painel frontal em direção para o lado do gabinete, 
fornecendo para o hardware integrado um destaque atmosférico. O RGB FLOW não é apenas elegante, com 
seu elemento de malha no painel frontal, locais para seis ventoinhas ou um radiador e inúmeras possibilidades 
de instalação para armazenamento de dados faz dele um gabinete ideal para o seu hardware.



O gabinete RGB FLOW possui duas tiras de LED endereçáveis que 
conectam visualmente o painel frontal e lateral. Ambas as tiras 
podem ser facilmente operadas usando o controlador RGB de quatro 
portas que está integrado no gabinete. Quatorze modos de ilumi-
nação podem ser selecionados usando o botão de reinicialização do 
gabinete. As linhas e mais três componentes RGB podem ser contro-
lados com placas mães apropriadas e compatíveis com 
5V-D-coded-G ou configuração 5V-V-G pin.

DEIXE AS CORES FLUÍREM

O RGB FLOW possui um painel lateral em vidro temperado para exibir o hard-
ware instalado. O painel é fixado apenas na parte traseira do gabinete com 
parafusos que podem ser removíveis facilmente sem o uso de ferramentas. 
Além disso, o hardware é colocado em perspectiva, iluminado em várias 
cores, graças as tira de LEDs na parte inferior do painel.

JANELA COM 
DESTAQUE RGB



CONTROLADOR RGB ENDEREÇÁVEL DE 4 PORTAS

CONTROLADOR DE CORES MANUAL

O RGB FLOW vem com um controlador RGB pré-in-
stalado. Isso permite que até quatro componentes de 
LED endereçáveis sejam controlados e sincronizados 
através do software da placa mãe. O controlador está 
conectado à fonte de alimentação por meio de um 
conector SATA da placa mãe de 4 ou 3 pinos para LEDS 
endereçáveis com a configuração: 5V-D-coded-G ou 
V-D-G.

O RGB FLOW também possui uma função de controle manual de cores para placas mãe que não são 
compatíveis com componentes LED endereçáveis. Com isso, o controlador RGB não está conectado à 
placa-mãe, mas sim à fonte de alimentação e o botão de reinicialização do gabinete do PC. O botão de 
reinicialização é substituído com uma nova função que agora server para trocar a iluminação em até 
14 perfis ou se desejado a iluminação também pode ser totalmente desligada.
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O gabinete RGB FLOW, 
juntamente com todos os 
outros produtos Sharkoon que 
possuem RGB endereçável, 
são certificados para o Asus 
Aura Sync, MSI Mystic Light 
Sync, Gigabyte Fusion e 
ASRock SINCRONIZAÇÃO 
policromada. As ventoinhas e 
tiras SHARK Blades RGB 
opcionalmente disponíveis 
também podem ser facilmente 
instaladas aos sistemas 
existentes.

Os produtos Sharkoon marcados com o logótipo "ADDRESSABLE RGB"
são compatíveis com placas-mãe que têm adaptador para ventoinhas
e tiras de LED RGB endereçáveis. Os adaptadores devem ter a configu-
ração de pinos 5V-D-coded-G e 5V-D-G. Alguns exemplos dessas 
conexões RGB dos fabricantes mais importantes de placa-mãe podem
ser vista nas imagens abaixo. A configuração da pinação RGB e a 
nomenclatura dessas conexões podem variar de acordo com os 
fabricantes. Para obter mais informações sobre compatibilidade, 
consulte o manual da sua placa-mãe ou visite o site do fabricante.
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Máximo comprimento da 
fonte de alimentação: 21,5 cm

Máx. Comprimento para 
placas gráficas: 35 cm
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Controlador RGB endereçável de 4 portas

Gaiola HDD/SSD removível

Recortes de orifícios ovais para reposicionamento 
da gaiola HDD / SSD

Estabilidade para o gabinete

Filtros de poeira removíveis

DESIGN COMPACTO COM TÚNEL 
PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

O RGB FLOW possui um design com-
pacto e não compromete em termos 
de compatibilidade.



Sob a faixa de LEDs no painel frontal, a torre midi ATX é equipada com uma 
grade de malha fina, garantindo uma ótima entrada de ar fornecida pela 
ventoinha pré-instalada de 120 mm. Se desejar, mais cinco ventoinhas podem 
ser instaladas dentro do gabinete. Duas ventoinhas adicionais de 120 mm 
terão espaço atrás do painel frontal, enquanto mais uma pode ser instalada 
no painel traseiro e outras duas sob o painel superior. Apesar do design com-
pacto, o RGB FLOW também possui espaço para radiadores (incluindo 
ventoinhas): são fornecidos 6,4 cm atrás do painel frontal e 5,5 cm abaixo do 
painel superior.

FLUXO DE AR OTIMIZADO

2x ventoinhas 120 mm1x ventoinha 120 mm Painél destacável

1x ventoinha 120 mm
(pré-instalada)

Possibilidades de instalação opcionais:



Se for necessário espaço adicional atrás do painel frontal, o compartimento 
do HDD / SSD pode ser rápido e facilmente reposicionado. Simplesmente 
afrouxe os quatro parafusos de montagem embaixo do RGB FLOW, que pren-
dem o compartimento do HDD / SSD no lugar, em seguida deslize a gaiola ao 
longo dos recortes dos orifícios ovais na posição desejada. Uma vez no lugar, 
prenda novamente o compartimento na parte inferior do gabinete apertando 
novamente os quatro parafusos de montagem.

GAIOLA HDD/SSD ADAPTÁVEL

Borrachas para redução de ruído
de vibrações.

Gaiola HDD/SSD removível



ESPECIFICAÇÕES
Geral:
 Fator de forma:  ATX 
 Slots de expansão:  7
 Pintura interior:  
 Instalação de dispositivos sem 
  o uso de ferramentas:  
 System Sistema de 
  gerenciamento de cabos:  
 Painel lateral:  Vidro temperado
 Peso:  6,0 kg
 Dimensões (C x L x A):  42,4 x 20,6 x 48,1 cm

Compatibilidade RGB:
 Tipo:  Endereçável
 Porta:  4-Port
 Controle manual:  14 modos
 Compatibilidade com   MSI Mystic Light Sync, 
  a placa-mãe:   ASUS Aura Sync, Gigabyte
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC    
 RGB Pinout:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (Top):  2
 USB 2.0 (Top):  1
 Audio (Top):  

Número máximo de baías:
 3,5":  2
 2,5":  6

Configurações da ventoinha:
 Painel frontal: 1x ventoinha 120 mm (pré-instalada)
  2x ventoinhas 120 mm (opcional)
 Painel traseiro: 1x ventoinha 120 mm (opcional)
 Painel superior: 2x ventoinhas de 120 
  ou 140 mm (opcional)

Compatibilidade:
 Placa-mãe: Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX 
 Máx. Comprimento para 
 placas gráficas: 35 cm
 Máx. Altura do cooler: 15,7 cm
 Máx. Comprimento para 
 a fonte de alimentação: 21,5 cm
 Máx. Altura do radiador
 incl. ventoinha (frontal): 6,4 cm
 Máx. Altura do radiador
 incl. ventoinha (topo): 5,5 cm
 Radiadores (opcional): Até 360 mm (painel frontal)
  até 280 mm (painel superior)

Conteúdo da embalagem:
 RGB FLOW  
 Conjunto de acessórios
 Manual

www.sharkoon.com


