MILLION COLORS

Kleurvol en flexibel

De SHARK Blades RGB strip
heeft de ideale afmetingen
voor de meeste pc-behuizingen en dankzij zijn flexibiliteit
kan deze ook gemakkelijk in
hoeken en randen geplaatst
worden. De strip wordt magnetisch, of met een plakstrip
geïnstalleerd.

De strip heeft achttien adresseerbare 5050 RGB leds op een lengte
van 360 millimeter. Met een geschikt moederbord, kan je
jouw hardware verlichten met een variëteit
van kleurvolle tonen.

RGB compatibiliteit

Sharkoon producten met het ‘ADDRESSABLE RGB’ logo zijn
compatibel met moederborden die beschikken over een adresseerbare RGB led header, voor fans en led-strips. De headers
moet een van de volgende configuraties hebben: 5V-D-coded-G
of 5V-D-G. Voorbeelden van deze headers van de belangrijkste
moederbord fabrikanten staan hieronder getoond.
De RGB pin configuratie in onafhankelijk van de fabrikanten.
Desondanks verschilt de markering en benaming tussen de
verschillende fabrikanten. Voor meer informatie over compatibiliteit, controleer dit in de handleiding van je moederbord, of op
de website van de fabrikant.

MSI

GIGABYTE

De SHARK Blade RGB strip is gecertificeerd voor Asus
Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion en
de meeste andere grote merken met overeenkomende
pin lay-out, en is hierdoor gemakkelijk aan bestaande
systemen toe te voegen.

ASUS

ASUS

Voor maximale compatibiliteit wordt de
SHARK Blades RGB strip via een 3-pin
5V-D-G of een 4-pin 5V-D-coded-G header op
het moederbord aangesloten.

Specificaties

Algemeen

 Led type
 Lengte
 Breedte
 Aantal leds
 Aansluiting
 Pinout
 Kabel lengte
 Bevestiging
 Nominaal voltage
 Nominale stroom
 Gewicht
 Afetingen
(L x B x H)

Retail verpakking
 Afmetingen (L x B xH): 175 x 125 x 28 mm
 Gewicht: 50 g

Adresseerbare 5050 RGB leds
360 mm
10 mm
18
3 pin & 4 pin
5V-D-G & 5V-D-coded-G
60 cm
Magnetisch / zelfklevend
5V DC
600 mA
30 g
175 x 125 x 195 mm

Inhoud verpakking
 SHARK Blades RGB Strip
 Handleiding
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