RGB LIT 200 to obudowa midi ATX, która nie tylko zapewnia skuteczne oświetlenie, ale także kieruje RGB na wyraziste
ścieżki: w eleganckim oknie i wokół niego zamontowany z tyłu adresowalny wentylator i adresowalna taśma LED zapewniają atmosferyczne oświetlenie sprzętu, które uzupełnia pasek LED z przodu. Te źródła światła posiadają odblaskowy
wzór ostrych fal nadrukowanych na przednim panelu z hartowanego szkła. Stwarza to wyrazisty efekt przyciągający
wzrok - wykraczający poza zwykły RGB. Dzięki łącznie sześciu opcjom montażu dla wentylatorów, a także wystarczającej
ilości miejsca na grzejniki, wydajnego sprzętu i maksymalnie sześciu dysków SSD, obudowa oferuje zarówno styl, jak i
zawartość.

POŁĄCZENIE STYLU I
ROZWIĄZAŃ

Sprzęt można oglądać przez panele przednie i boczne z hartowanego szkła, podczas gdy zasilacz, dyski twarde i kable znikają
w tunelu zasilającym lub za tacką płyty głównej.. Jest też dużo miejsca na sprzęt: karty graficzne o długości do 35 cm mają
miejsce, podobnie jak chłodzenie procesorów o wysokości do 15,7 cm i zasilacze o maksymalnej długości 21,5 cm.

PRZEDNI PANEL Z ODBLASKOWEGO
SZKŁA HARTOWANEGO
Panel przedni RGB LIT 200 jest wyposażony w duże okno ze szkła hartowanego, z nadrukowanym odblaskowym wzorem fali. Wraz z paskiem LED na
panelu przednim wybrane oświetlenie jest rozmieszczone na wzorze i na
całym panelu przednim, tworząc żywy, efektowny wygląd, który nie jest tylko
RGB, ale przede wszystkim wyrazisty.

EFEKTYWNE OŚWIETLENIE
SPRZĘTU
Mimo że RGB LIT jest wizualnie ekscentryczny, liczy się wewnętrzna zawartość. I właśnie to można szczególnie dobrze zaprezentować dzięki bocznemu
panelowi z hartowanego szkła. Dla jeszcze większej elegancji zaprojektowaliśmy panel boczny, który jest przymocowany do tylnej części obudowy za
pomocą ledwo widocznych i łatwych do usunięcia śrub skrzydełkowych. Aby
zapewnić, że oświetlenie elementów sprzętowych dotrzyma kroku oświetleniu
panelu przedniego, adresowalny pasek LED jest przymocowany poniżej
bocznego okna z hartowanego szkła. Zapewnia to dodatkowe efekty i pełne
oświetlenie obudowy.

4-PORTOWY ADRESOWALNY
STEROWNIK RGB
RGB LIT 200 jest wyposażony we wstępnie zainstalowany
adresowalny kontroler RGB. W przypadku zgodnych płyt
głównych będzie to pełniło funkcję koncentratora do sterowania
I synchronizacji do czterech adresowalnych komponentów LED,
które będą świecić w 16,8 miliona kolorów. Sterownik jest
podłączony do zasilania za pomocą złącza SATA i do płyty
głównej za pomocą 4-stykowego lub 3-stykowego złącza dla
adresowalnych diod LED z wyprowadzeniem: 5V-D-kodowalne-G lub V-D-G.

Adresowalne
wentylatory / paski LED RGB

5V DI

G

RESET SW

5V DI
5V DI

5V DI

G

G

G

5V DI

5V DI

5V DI

G

G

G

Adresowalne
wentylatory / paski LED RGB
Adresowalny
nagłówek pinów
RGB na płycie
głównej

+5V D
ADD_HEADER

lub

SATA

V D G

VDG

RĘCZNA KONTROLA KOLORÓW
RGB LIT 200 posiada również funkcję ręcznej kontroli
kolorów dla płyt głównych, które nie mają nagłówków
adresowalnych komponentów LED. Dzięki temu
kontroler RGB nie jest podłączony do płyty głównej, ale
raczej do zasilacza i przełącznika resetowania
obudowy komputera. Funkcja resetowania przełącznika jest następnie zastępowana nową funkcją, która
pozwala przełączać i wybierać do czternastu trybów
oświetlenia lub, w razie potrzeby, wyłączyć oświetlenie.
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ŁATWA W INTEGRACJI
Obudowa RGB LIT 200, podobnie jak
wszystkie inne produkty Sharkoon oznaczone logiem Adresowalne RGB, posiadają
certyfikaty Asus Aura Sync, MSI Mystic
Light Sync, Gigabyte Fusion i ASRock
Polychrome
SYNC.

Produkty Sharkoona z logiem ADRESOWALNE RGB są kompatybilne z płytami
głównymi, które mają odpowiednie styki do sterowania wentylami i listwami RGB.
Końcówki te powinny mieć konfiguracje 5V-D--kodowalne--G oraz 5V-D-G. Przykładowe styki można obejrzeć poniżej na zdjęciach. Konfiguracja pinów RGB jest niezależna
od producenta, jednak nazwy i oznaczenia tych podłączeń mogą się różnić między
producentami. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczacych kompatybilności,
najlepiej zapoznać się z instrukcją na płycie głównej lub sprawdzić stronę producenta.
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EFEKTYWNE
ROZMIESZCZENIE
43,6 cm

Oprócz zapierającego dech w piersiach wyglądu, RGB
LIT oferuje wyrafinowaną funkcjonalność z różnymi
przejściami kabli, praktyczny tunel zasilający i filtry
przeciwpyłowe za każdym wlotem powietrza.

15,7 cm

48,1 cm

Maks. długość karty
graficzne: 35 cm

SSD

Wyjmowane filtry przeciwpyłowe

SSD

4-portowy adresowalny kontroler RGB

SSD

Wyjmowana klatka HDD / SSD

SSD

SSD

HDD/SSD

SSD

Owalne wycięcia w otworach do zmiany
położenia klatki HDD / SSD

Max. Length
Power Supply: 21,5 cm

HDD/SSD

Stabilne nóżki obudowy

OPTYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA
1x 120 mm
Adresowalny
wentylator RGB
(wstępnie zainstalowany)

Opcjonalne możliwości
instalacji:
Wentylator 2x 120 mm

Odpinany przód

Wentylator 120 mm jest zainstalowany za przyciągającym wzrok panelem przednim,
zapewniając przepływ powietrza przez pionowe wloty po obu stronach panelu. Kolejny wentylator 120 mm z tyłu uzupełnia przepływ powietrza. Ponieważ tylny wentylator
jest zawsze wyraźnie widoczny, został wyposażony w adresowalne oświetlenie RGB,
które atmosferycznie uzupełnia oświetlenie boczne i przednie. Jeszcze więcej można
zrobić z RGB LIT, instalując do czterech dodatkowych wentylatorów: dwa z przodu i
dwa u góry obudowy. Alternatywnie możliwe jest również chłodzenie wodne. W tym
celu przewidziano już 6,4 cm z przodu i 5,5 cm w górnej części obudowy dla chłodzenia z wentylatorami.

Wentylator 1x 120 mm
(w zestawie)

DOPASOWANA KLATKA HDD / SSD

Wyjmowana klatka HDD / SSD

Gumowe poduszki do redukcji
hałasu z wibracji

Jeśli masz dużo danych, RGB LIT nie czyni kompromisów. Obudowa może pomieścić do
sześciu dysków SSD, które można zamontować w tunelu zasilającym lub za tacką płyty
głównej. W tunelu klatka HDD / SSD oferuje miejsce na dwa kolejne dyski SSD lub dwa
dyski twarde 3,5 ". Jeśli potrzebna jest wyjątkowo duża ilość kabli zasilających, klatkę
można łatwo wyjąć.

SPECYFIKACJA
Ogólne:
 Format:
 Gniazda na karty rozszerzeń:
 Pomalowana w środku:
 Beznarzędziowa instalacja napędów:
 System do uporządkowania kabli:
 Panel boczny:
 Waga:
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
Kompatybilność RGB:
 Typ:
 Porty:
 Kontrola ręczna:
 Kompatybilność z płytami głównymi:

ATX
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Szkło hartowane
6,7 kg
43,6 x 20,6 x 48,1 cm

 Wyjścia piny RGB:

Adresowalne
4
14 trybów
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 (góra):
 USB 2.0 (góra):
 Audio (góra):

2
1


Maksymalne wnęki na napędy:
 3,5":
 2,5":

2
6

Konfiguracja wentylatorów:
 Panel przedni:

 Panel tylni:
 Panel górny:
Kompatybilność:
 Płyta główna:
 Maks. długośc karty
graficznej:
 Maks. wysokość chłodzenia
na procesor:
 Maks. długość
zasilacza:
 Maks. grubość chłodnicy
z wentylatorem (przód):
 Maks. grubość chłodnicy z
wentylatorem (góra):
 Radiatory (opcjonalne):

Wentylator 1x 120 mm
(w zestawie)
2x 120 mm Fans
(opcjonalnie)
1x 120 mm Adresowalny
wentylator RGB (w zestawie)
2x 120 mm lub
2x 140 mm Wentylator (opcjonalnie)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
35 cm
15,7 cm
21,5 cm
6,4 cm
5,5 cm
Do 360 mm (Panel przedni)
So 280 mm (Panel górny

Opakowanie zawiera:
 RGB LIT 200
 Zestaw akcesoriów
 Instrukcję

www.sharkoon.com

