
ELITE SHARK CA300H

Configuração da ventoinha
Painel frontal 3x 120 mm ventoinhas LED RGB

endereçáveis (pré-instalada)
ou 3x 140 mm ventoinhas (opcional) 

Painel traseiro 1x 120 mm ventoinha LED RGB
endereçável (pré-instalada)

Painel superior 3x 120 mm ou
2x 140 mm ventoinhas (opcional)

I/O
Tipo C (USB 3.2 Gen 2) (esquerda): 1 | USB 3.0 (esquerda): 2 | Audio (esquerda): 

Número máximo de baias
4 x 3,5“ | 7 x 2,5“

Conteúdo da embalagem
ELITE SHARK CA300H, Jogo de acessórios, Manual

Especificações

01

* Sem ventilador frontal.

Compatibilidade RGB
Tipo: Endereçável

Portas 8

Controlador manual 20 modos

Compatibilidade 
da placa mãe

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

RGB Pin-Out 5V-D-G & 5V-D-coded-G

Compatibilidade
Placa mãe Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, 

E-ATX, SSI CEB, SSI EEB

Máximo comprimento da placa gráfica 40,0 / 42,5 cm*

Máxima altura do cooler do processador 16,5 cm

Máximo comprimento da fonte de alimentação 24,0 cm

Máxima altura do radiador 
incl. ventoinha (frontal) 5,7 cm

Máxima altura do radiador 
incl. ventoinha (top) 6,0 cm

Características

Código de barras 
ELITE SHARK CA300H Black 4044951030156

ELITE SHARK CA300H White 4044951030422

O ELITE SHARK CA300H é realmente chamativo em qualquer sala de jogo 
ou estudo com um design impressionante, um layout inteligente e um painel 
frontal impressionante. Os painéis laterais de vidro temperado permitem 
uma visão do interior cuidadosamente planejado da caixa. O painel I / O 
iluminado RGB na lateral do gabinete combina com o visual perfeito da ilu-
minação LED e, graças às aberturas em paralelogramo do design do painel 
frontal de aço, a tela colorida das ventoinhas de LED RGB se destaca.

DESIGN DO GABINETE IMPRESSIONANTE  
O expressivo painel frontal do CA300H imediatamente chama a atenção com 
seu design geométrico e os três ventiladores RGB LED que brilham atrás 
dele. Os painéis laterais feitos de vidro temperado permitem uma visão clara 
do interior arrumado, que é adicionalmente iluminado pela quarta ventoinha 
de LED RGB localizada na parte traseira do gabinete. Para obter efeitos de 
iluminação exclusivos, os LEDs de todos os ventiladores instalados podem 
ser controlados especificamente por meio do software de placas-mãe com-
patíveis que possuem uma pinagem de 5V-D-coded-G ou 5V-D-G.   

PAINEL DE CONTROLE DE I / O ILUMINADA RGB  
Em vez de posicionar o painel de I / O na parte superior do gabinete, de acor-
do com os designs comuns, nós o colocamos na lateral. Além das portas USB 
e áudio usuais, também equipamos o gabinete CA300H com uma porta USB-C. 
O painel de I / O recebe o toque final por ter sua própria iluminação RGB.

FLUXO DE AR CONSTANTE PARA POTÊNCIA TOTAL  
Três ventiladores RGB LED pré-instalados na frente e um na parte traseira 
fornecem ao CA300H um fluxo de ar constante. A parte superior do gabinete 
oferece até uma abertura completa com uma tampa perfurada para venti-
ladores e radiadores. As três ventoinhas de LED RGB de 120 mm na frente 
podem ser substituídas por modelos maiores de 140 mm, se desejado. Além 
disso, um radiador de até 420 mm na frente ou um radiador de até 360 mm na 
parte superior podem ser instalados dentro do gabinete.

VITRINE ELEGANTE PARA COMPONENTES PREMIUM  
O hardware que foi embutido em um case ELITE SHARK merece ser visto. 
Portanto, equipamos o CA300H com dois painéis laterais de vidro tempera-
do. O painel do lado esquerdo fornece uma visão completa do interior do 
gabinete para que os componentes instalados possam ser perfeitamente 
exibidos. Com o painel lateral direito, a área mais baixa do vidro temperado 
é tonificada em preto para que os componentes dentro do túnel da fonte 
de alimentação não distraiam do efeito visual geral do gabinete. SSDs 
com elementos RGB ou HDDs imponentes vêm aqui por conta própria. Os 
emaranhados de cabos não têm chance: o cabeamento pode simplesmente 
desaparecer dentro de um compartimento de cabos espaçoso, que pode ser 
aberto e fechado, bem como atrás de uma tampa de cabo móvel.  

TORRE GRANDE, ROBUSTA E COM MUITO ESPAÇO  
O interior é espaçoso e tem um layout bem projetado para suportar sistemas 
complexos. Placas de vídeo grandes com comprimento de até 42,5 cm, fontes 
de alimentação de até 24 cm de comprimento e coolers de CPU com altura de 
16,5 cm encontrarão facilmente espaço interno. Além disso, até sete unidades 
de 2,5 „ou quatro unidades de 3,5“ podem ser instaladas no gabinete sólido.

Nome do produto ELITE SHARK CA300H

Cores Preto, Branco

Fator de forma ATX, E-ATX

Dimensões (C x L x A) 50,5 x 23,5 x 52,0 cm 

Peso 14,7 kg

Pintura interior 

Dispositivos de instalação sem ferramentas 

Suporte para a regrigeração a água 

Sistema de gerenciamento de cabos 

Painel lateral Vidro temperado

Slots de expansão 8
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