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เวอร์ชันเคส

CA200 ELITE SHARK ซึ�งไดอ้อกแบบใหส้ามารถตกแตง่ความเทภ่ายในไดอ้ยา่งหลากหลาย และมาพรอ้มใน 
2 เวอรช์นัคอื CA200G ที�มาพรอ้มกระจกนิรภยัสดีาํดา้นหนา้ของเคส ที�จะชว่ยเก็บแสงไฟการทาํงานภายใน
เคสไวแ้ละทาํใหแ้ถบไฟ RGB ที�ตดิมาชดัเจนและสวยคมมากยิ�งขึ �น และยงัเพิ�มความหรหูราใหก้บัเคสของ
คณุอกีดว้ย สาํหรบัเวอรช์นั CA200M นั�นตาขา่ยที�ตดิอยูท่ี�ดา้นหนา้จะชว่ยทาํใหก้ารไหลเวยีนอากาศ
ภายในเคสไดด้ขีึ �น และแผ่นกรองฝุ่นละอองที�ตดิมาหลงัตะแกรงตาขา่ยก็ชว่ยทําใหม้ั�นใจวา่ฮารด์แวร ์
จะไดร้บัการปกป้องอยูเ่สมอ และนี�คอืความโดดเดน่จากเคสซรียี ์ELITE SHARK ของเรา



ตัวควบคมุ ADDRESSABLE 
RGB 8 พอร์ต
ELITE SHARK CA200 มาพรอ้มกบัตวัควบคมุ 
Addressable RGB 8 พอรต์ สาํหรบัไฟดจิติลั 
Addressable LEDs และยงัสามารถเขา้ได ้
กบัเมนบอรด์ทกุแบบ และตวัฮบัยงัสามารถ
ตอ่ไฟและควบคมุไฟแตล่ะดวงไดม้ากถงึ 8 
ตวัดว้ยกนั โดยเชื�อมตอ่ผ่านทาง
ซอฟตแ์วรข์องเมนบอรด์ และสามารถ
แสดงสไีดม้ากถงึ 16.8 ลา้นสดีว้ยกนั
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ตัวคมุสีไฟด้วยมอื
หากเมนบอรด์ของคณุไม่มหีวัสาํหรบัเช ื�อมตอ่กบั Addressable RGB คณุสามารถเชื�อมตอ่ไฟ
Addressable RGB LED ทั�ง 8 ตวัเพื�อควบคมุไดโ้ดยตรงจากตวัควบคมุ Addressable RGB 
ดว้ยพอรต์ 8 พอรต์
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แถบไฟ / พดัลมพรอ้มไฟ
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สแีดง สเีขยีว สนํี�าเงนิ สขีาว สเีหลอืง สฟ้ีา สชีมพู
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โหมดไฟที�ต ั�งมาแลว้มมีากถงึ 20 โหมดสดีว้ย
กนัและสามารถเลอืกหรอืปรบัสไีดจ้ากสวติช ์
ที�อยูด่า้นบนของเคส และเมื�อไม่ตอ้งการให ้
แสดงสก็ีสามารถเลอืกปิดไฟสอ่งสวา่งได ้



สามารถรวมร่างได้กับหลายผลิตภัณฑ์
แถบไฟและพดัลม SHARK Blades RGB 
ที�ตดิตั�งมาพรอ้มแลว้ในเคสของเรา 
และภายในยงัสามารถตดิเพิ�มเตมิได ้
หากคณุตอ้งการ และแถบไฟและพดัลม
SHARK Blades RGB ของเรามใีบรบัรอง
เพื�อใหค้ณุแน่ใจวา่อปุกรณข์องเราจะ
เขา้ไดก้บัอปุกรณข์องคณุ ไม่วา่จะเป็น
Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, 
Gigabyte Fusion และ ASRock Polychrome 
SYNC ก็สามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้ยา่ง
ไม่มเีงื�อนไข

ผลติภณัฑใ์นนามของ Sharkoon ที�มสีญัลกัษณ ์"ADDRESSABLE RGB" 
นั�นสามารถใชง้านรว่มกบัผลติภณัฑอ์ื�นไดห้ลากหลายผลติภณัฑ ์
เชน่เมนบอรด์ที�มตีวัเช ื�อมสาํหรบัพดัลมพรอ้มไฟ Addressable LED 
หรอืแถบสายไฟ LED ที�มตีวัเช ื�อมตอ่ขาพนิแบบ 5V-D-coded-G และ
5V-D-G และภาพตวัอยา่งตวัเช ื�อมตอ่ของผูผ้ลติเมนบอรด์หลกัที�
แสดงอยูท่ี�ดา้นลา่ง จะทาํใหท้ราบวา่การกาํหนดขาพนิ RGB 
นั�นไม่ไดข้ึ �นอยูก่บัผูผ้ลติ แตต่วัเช ื�อมตอ่จะแตกตา่งกนัไป
ตามชื�อของตวัเช ื�อมตอ่ที�ผูผ้ลติเมนบอรด์นั�นๆ เลอืกใช ้สาํหรบั
ขอ้มูลเพิ�มเตมิสาํหรบัความเขา้กนัไดข้องเมนบอรด์และอปุกรณต์า่งๆ 
สามารถดไูดท้ี�คูม่อืของเมนบอรด์ หรอืเยี�ยมชมไดท้ี�เว็บไซตข์องผูผ้ลติ

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE



เวทีที�สมบรูณ์แบบสาํหรับ
จัดแสดงฮาร์ดแวร์ของคณุ

ดว้ยดไีซนท์ี�ทนัสมยั ภายในตกแตง่ดว้ยสดีาํและสนีีออน กระจกบานใหญท่ี�ดา้นขา้งของเคส ELITE 
SHARK CA200 เหมาะมากสาํหรบัผูท้ี�ตอ้งการจดัอปุกรณฮ์ารด์แวรท์ี�ดทีี�สดุไวภ้ายใน และบานพบักระจกเคส
ที�ชว่ยใหเ้ขา้ถงึภายในเคสไดง้่าย และยงัดหูรหูราสมบรูณแ์บบสาํหรบัเป็นหนา้ตา่งในการโชวฮ์ารด์แวร ์



สามารถเลือกติดตั�งการ์ดจอในแนวตั�ง

CA200 ไดร้บัการออกแบบมาเพื�อใหเ้ห็นทกุมุมมอง
ภายในและอปุกรณท์ี�คณุตดิตั�ง ดงันั�นเราจงึออกแบบ
มาใหเ้คสของเรานั�นสามารถตดิตั�งการด์จอในแนว
ตั�งได ้พรอ้มตวัยดึการด์จอยางที�ตดิตั�งมาแลว้ โดย
สามารถซื �อชดุตั�งการด์จอแบบแนวตั�ง* ที�ผ่านการ
พฒันามาอยา่งด ีประกอบดว้ยตวัยดึการด์จอที�ตดิ
ยดึด ีใชง้านง่าย และสายเคเบลิไรเซอร ์ที�ใหค้วาม
ยาวเป็นพเิศษสาํหรบัการตดิตั�งเพิ�มเตมิ

*ไม่รวมในเคส



ติดตั�งตามที�ใจต้องการ
50.6 ซม.

51
.7

 ซ
ม

.

16.5 ซม.

ความยาวสูงสุด
ของการด ์จอ: 42.5 ซม.

SSD SSD
SSD

ที�ใสก่ารด์จอ
สามารถปรบัแตง่ได ้

ชอ่งวา่งความยาวพเิศษสาํหรบัตดิตั�ง
ชดุระบายความรอ้นดว้ยนํ�าและปั�ม

ชอ่งวา่งสาํหรบัพาดสายเคเบลิ

สามารถตดิตั�งชดุนํ�าเพิ�มเตมิ 
ปั�มนํ�า หรอืการด์ SSD

แผ่นกรองฝุ่นละออง
สามารถนําออกได ้

ตวัควบคมุ Addressable
RGB 8 พอรต์

SSD

HDD

SSD

HDD

ความยาวสูงสุดของ
Power Supply: 24 ซม.

HDD/SSD

HDD/SSD

ชอ่งกวา้งเป็นพเิศษสาํหรบัตดิตั�ง 
HDD/SSD และสามารถถอดออกได ้



ออกแบบช่องว่าง
เพื�อจัดการสายเคเบลิได้อย่างดี
เพื�อใหม้ั�นใจวา่การตดิตั�งอปุกรณฮ์ารด์แวรข์องคณุจะดเูรยีบรอ้ยเป็นระเบยีบ ELITE SHARK CA200 ก็มพีื �นที�สาํหรบั
จดัการสายเคเบลิไดอ้ยา่งพอดแีละชอ่งสาํหรบัพาดสายเคเบลิ และเมื�อตดิตั�งแลว้สายเคเบลิพวกนี�ยงัสามารถเก็บ
ใหล้บัสายตาไดใ้นชอ่งวา่งพื �นที�ขา้งถาดตดิตั�งเมนบอรด์

3.5 cm



พื�นที�วางระบบทาํความเย็น
อย่างสมบรูณ์แบบ

เคสชดุ ELITE SHARK ของเราถกูพฒันา
มาอยา่งเป็นพเิศษเพื�อใหส้าํหรบันักจดั
ฮารด์แวรโ์ดยเฉพาะ ภายในมจีดุที�
สามารถตดิพดัลมไดถ้งึ 7 ที�ดว้ยกนั 
และภายในเคสยงัมพีื �นที�กวา้งเหลอืเฟือ
สาํหรบัตดิอปุกรณท์าํความเย็นตา่งๆ 
เคสขนาดใหญแ่บบฟูลทาวเวอรก็์พรอ้ม
ที�จะรองรบัชดุทําความเย็นแบบนํ�า 
พรอ้มชอ่งวา่งที�กวา้งยาวเป็นพเิศษ
สาํหรบัตดิตั�งแทงคนํ์�าและปั�มนํ�า 
ทาํใหก้ารตดิตั�งง่ายขึ �น และที�ดา้นหนา้
ของเคสสามารถตดิตั�งหมอ้นํ�าขนาด
ใหญไ่ดถ้งึ 420 มม. และสงูถงึ 360 มม. 
มองหาจดุตดิตั�งไดท้ี�ดา้นบนเคส 
และหากตอ้งการตดิตั�งหมอ้นํ�าขนาด 
120 มม. ก็สามารถตดิตั�งแทนที�พดัลม
ไดใ้นตาํแหน่งดา้นหลงัเคส
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หมอ้นํ�าที�ดา้นหน้าเคส:

280 มม.

360 มม.

240 มม.

420 มม.

140 มม.

120 มม.

หมอ้นํ�าที�ดา้นบนเคส:

280 มม.

360 มม.

240 มม.

140 มม.

120 มม.

หมอ้นํ�าที�ดา้นหลงัเคส:
120 มม.



ช่องลมขนาดใหญ่
พดัลมขนาด 120 มม. 1 ตวั

(ตดิต ั�งมาแลว้)
พรอ้มไฟ addressable LEDs

ตวัเลอืกตดิตั�งเพิ�มเตมิ:
พดัลมขนาด 120 มม. 3 ตวั
หรอืขนาด 140 มม. 3 ตวั

ขาตั�งฐานขนาดสงู
เพื�อใหล้มหมุนเวยีนไดด้ขีึ �น

แผ่นกรองฝุ่นละออง
ทั�งสองสามารถนําออกได ้

แผ่นกรองฝุ่นสดุแข็งแรง 
สามารถถอดออกไดท้ี�ดา้นใตฐ้านเคส

แผ่นแม่เหล็กกรองฝุ่นละออง 
ทาํความสะอาดง่ายที�ดา้นบนเคส



ข้อมลูจาํเพาะ
ขอ้มูลท ั�วไป:
 มาตรฐานเมนบอรด์ขนาด
    Form Factor:
 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์
    และสายสญัญาณ:
 การตกแตง่ลวดลายสภีายใน:
 ตวัจดัเก็บสายเคเบลิ:
 ฝาเคส:

 นํ�าหนัก:
 ขนาด (ยาว x กวา้ง x สงู):

สามารถใชร้ว่มกบั RGB:
 ชนิดของ:
 พอรต์:
 ตั�งคา่สดีว้ยตนเองได:้
 ความเขา้กนัไดข้อง
  เมนบอรด์:

 พนิขาออก RGB:

นําเขา้/นําออก:
 USB 3.0 (ดา้นบน):
 USB 2.0 (ดา้นบน):
 Audio (ดา้นบน):

ชอ่งใสไ่ดรฟ์จาํนวนสูงสุด:
 3.5 นิ�ว:
 2.5 นิ�ว:

ATX / E-ATX

8




กระจกนิรภยัดา้น
ขา้งแบบบานพบั
11.5 กก.
50.6 x  24.0 x 51.7 ซม.

Addressable
8-พอรต์
20 โหมดสี
MSI Mystic Light Sync, 
ASUS Aura Sync, 
Gigabyte RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

2
2


4
7

โครงแบบสาํหรบัตดิต ั�งพดัลม:
 ดา้นหนา้เคส:

 ดา้นหลงัเคส:

 ดา้นบนสดุ
  ของเคส:

สามารถใชร้ว่มกบั:
 เมนบอรด์:

 ความยาวสงูสดุของการด์จอ:
 ความสงูสงูสดุของ CPU คลูเลอร:์
 ความยาวสงูสดุของ Power Supply:
 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม
  รวมพดัลม (ดา้นหนา้):
 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม
  รวมพดัลม (ดา้นบน):
 หมอ้นํ�าคอม (ตวัเลอืก):

ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย:
 ELITE SHARK CA200G/M  
 ชดุสว่นประกอบเพิ�มเตมิ
 คูม่อืการใช ้

        Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, 
        E-ATX, SSI CEB, SSI EEB 
        42.5 ซม.
        16.5 ซม.
        24.0 ซม.

        5.7 ซม.

        6.0 ซม.
สงูถงึ 420 มม. (ดา้นหนา้เคส)
สงูถงึ 360 มม. (ดา้นบนสดุของเคส)
สงูถงึ 120 มม. (ดา้นหลงัเคส)

พดัลมขนาด 120 มม. จาํนวน 3 ตวั หรอื
140 มม. จาํนวน 3 ตวั (ตวัเลอืก) 
พดัลมพรอ้มไฟ Addressable RGB LED
ขนาด 120 มม. จาํนวน 1 ตวั
พดัลมขนาด 120 มม. จาํนวน 3 ตวั หรอื
140 มม. จาํนวน 2 ตวั (ตวัเลอืก)

CA200
ATX PC CASE SERIES

www.sharkoon.com


