
ELITE SHARK CA300H

Fanconfiguratie
Frontpaneel 3x adresseerbare 120mm-RGB-ledfans

(voorgeïnstalleerd)
of 3x 140mm-fans (optioneel)

Achterpaneel 1x adresseerbare 120mm-RGB-ledfan
(voorgeïnstalleerd)

Bovenpaneel 3x 120mm-fans of
2x 140mm-fans (optioneel)

I/O
Type C (USB 3.2 Gen 2) (links): 1 | USB 3.0 (links): 2 | Audio (links): 

Max. drivebays
4 x 3,5“ | 7 x 2,5“

Inhoud verpakking
ELITE SHARK CA300H, Accessoiresset, handleiding

Specificaties

01

* Zonder frontventilator.

RGB-compatibiliteit
Type: Adresseerbaar

Poorten 8

Handmatige bediening 20 modi

Moederbordcompatibi-
liteit

MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync,  
Gigabyte RGB Fusion Ready,  
ASRock Polychrome Sync

RGB-pinverdeling 5V-D-G & 5V-D-coded-G

Compatibiliteit
Moederbord Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX,  

SSI CEB, SSI EEB

Max. lengte grafische kaart 40,0 / 42,5 cm*

Max. hoogte CPU-koeler 16,5 cm

Max. lengte voeding 24,0 cm

Max. hoogte radiator 
incl. fan (front) 5,7 cm

Max. hoogte radiator 
incl. fan (boven) 6,0 cm

Eigenschappen

EAN-code 
ELITE SHARK CA300H Black 4044951030156

ELITE SHARK CA300H White 4044951030422

Met zijn indrukwekkende design, uitgekiende lay-out en fraaie frontpaneel 
is de ELITE SHARK CA300H een echte blikvanger in elke game- of studeer-
kamer. De zijpanelen van gehard glas bieden een inkijkje in het opgeruimde 
binnenwerk van de behuizing. Het RGB-verlichte aansluitingspaneel aan de 
zijkant van de behuizing sluit naadloos aan op de indrukwekkend ogende 
ledverlichting. En dankzij de parallelle openingen in het stalen frontpaneel 
komt het kleurrijke licht van de RGB-ledfans helemaal tot zijn recht.

BEHUIZING MET INDRUKWEKKEND DESIGN  
Met zijn geometrische design en de drie RGB-ledfans die erdoorheen 
schijnen, springt het opvallende frontpaneel van de CA300H meteen in het 
oog. De zijpanelen van gehard glas bieden een inkijkje in het opgeruimde 
binnenwerk dat extra wordt verlicht door een vierde RGB-ledfan achter in de 
behuizing. Voor unieke lichteffecten zijn de leds van alle geïnstalleerde fans 
individueel te bedienen via de software van compatibele moederborden die 
voorzien zijn van een 5V-D-coded-G- of 5V-D-G-aansluiting.    

I/O-CONTROLEPANEEL MET RGB-VERLICHTING  
In plaats van het I/O-paneel boven op de behuizing te plaatsen, zoals gebru-
ikelijk, hebben we het aan de zijkant geplaatst. Naast de gebruikelijke audio- 
en usb-poorten, hebben we de CA300H-behuizing ook voorzien van een 
usb-type C-aansluiting. Om het helemaal af te maken, heeft het I/O-paneel 
aan de zijkant ook nog zijn eigen rgb-verlichting.

CONSTANTE LUCHTDOORSTROOM VOOR ONBEPERKTE KRACHT  
Drie voorgeïnstalleerde RGB-ledfans van 120 mm aan de voorkant en één 
aan de achterkant voorzien de CA300H van een constante luchtdoorstroom. 
De bovenkant van de behuizing biedt zelfs een volledige opening voor fans 
en radiatoren en is voorzien van een geperforeerde afdekking. De drie 
RGB-ledfans van 120 mm voorin kunnen desgewenst worden vervangen 
door grotere modellen van 140 mm. Daarnaast kan er voorin een radiator 
van maximaal 420 mm worden geïnstalleerd, terwijl er boven in de behuizing 
plaats is voor een radiator van maximaal 360 mm.

PRESENTEER JE PREMIUM COMPONENTEN IN STIJL  
Hardware die is ingebouwd in een ELITE SHARK-behuizing verdient het 
om gezien te worden. Daarom hebben we de CA300H voorzien van twee 
zijpanelen van gehard glas. Het linkerpaneel biedt een volledige inkijk in het 
binnenste van de behuizing, zodat geïnstalleerde componenten perfect kun-
nen worden gepresenteerd. Het onderste deel van het geharde glas in het 
rechterpaneel is voorzien van een zwarte tint, zodat het visuele effect van 
de behuizing niet verpest wordt door de componenten in de voedingstunnel. 
Ssd‘s met rgb-elementen of imposante harddisks komen hier tot hun recht. 
Je hoeft niet bang te zijn dat je kabels in de knoop raken: Je kunt de bekabe-
ling eenvoudig aan het oog onttrekken dankzij het ruime kabelcompartiment, 
dat je kunt openen en sluiten, en een verplaatsbare kabelafdekking.  

GROTE, STEVIGE TOREN MET ZEEËN VAN RUIMTE  
De binnenkant is zeer ruim en heeft een goed doordachte lay-out om com-
plexe systemen te ondersteunen. Binnenin is er meer dan genoeg ruimte voor 
grote grafische kaarten met een lengte tot 42,5 cm, voedingen met een lengte 
tot 24 cm en cpu-koelers met een hoogte tot 16,5 cm. Er kunnen maximaal 
zeven 2,5“- of vier 3,5“-drives worden geïnstalleerd in de stevige behuizing.

Productnaam ELITE SHARK CA300H

Kleurvarianten Zwart, Wit

Vormfactor ATX, E-ATX

Afmetingen (L x B x H) 50,5 x 23,5 x 52,0 cm 

Gewicht 14,7 kg

Gelakt interieur 

Gereedschapsloze installatie van apparaten 

Pomphouder voor waterkoeling 

Kabelmanagementsysteem 

Zijpaneel Gehard glas

Uitbreidingssloten 8
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