Wraz z ELITE SHARK CA700, Sharkoon prezentuje imponującą obudowę premium będącą klasą samą w sobie. Jej uderzające kontury i
wysokiej jakości wykonanie harmonizują z licznymi funkcjami i kolosalnymi wymiarami, które składają się na CA700. Maksymalnie
osiem wentylatorów RGB i system chłodzenia wodą z dwoma 360-milimetrowymi chłodnicami mogą znaleźć miejsce w obudowie, a
kartę graficzną da się również ustawić pionowo. Ponadto korpus budki można przechylać i blokować w czterech pozycjach za pomocą
podstawy.

Idealna wydajność chłodzenia
W eleganckim designie ELITE SHARK CA700 został
uformowany w taki sposób, że ze wszystkich stron
obudowy istnieją możliwości stworzenia idealnego
przepływu powietrza. Nawet gdy system jest
używany z pełną wydajnością, zawsze zapewnione
jest idealne chłodzenie.
Istnieją opcje instalacji do ośmiu wentylatorów LED
RGB 120 mm, aby skutecznie schłodzić zainstalowane komponenty. Pięć wentylatorów jest już wstępnie
zainstalowanych do natychmiastowego użycia.

Oczywiście wnętrze ELITE SHARK CA700 może być
również chłodzone wodą. Wyjątkową cechą obudowy
jest jednak możliwość zainstalowania dwóch chłodnic
360 mm jednocześnie: jednej w górnej części
obudowy i drugiej obok płyty głównej.
Pompę lub zbiornik można przymocować pionowo na
spodzie obudowy lub na zdejmowanym panelu
mocującym obok tacy płyty głównej.

Stworzona dla imponującego oświetlenia
Sam rozmiar skrzynki pozwala na odpowiednio
otwartą ekspozycję podświetlanych elementów.
Te, wraz z rozbudowanym systemem chłodzenia
wodą, doskonale sprawdzą się we własnym zakresie.
W razie potrzeby kartę graficzną można zainstalować
pionowo, dzięki czemu może świecić w całej
okazałości przez boczny panel wykonany z hartowanego szkła.

Futuristyczna stylizacja
Zwykłe obudowy komputerów PC można zazwyczaj
rozpoznać po prostych, prostokątnych formach.
Ale ELITE SHARK CA700 jest daleki od zwykłych, co
znajduje odzwierciedlenie również w jego konstrukcji
i kształcie: jego sześcioboczny kontur natychmiast
przyciąga uwagę, podobnie jak futurystyczna, otwarta
rama, która gwarantuje ciągły przepływ powietrza.
Styl i wydajność nigdy nie były lepiej zharmonizowane.
Ekstrawagancja, która pokazuje, że należysz do elity.

Naprawdę niezwykła
ELITE SHARK CA700 zachwyca uderzająco niekonwencjonalną formą oraz pojedynczą, dużą podstawą.
Budka nie tylko przyciąga wzrok, ale oferuje też opcję
przechylania i blokowania w czterech pozycjach.

Po prawej stronie obudowy kable da się łatwo i
sprytnie ułożyć, a następnie ukryć za panelem
bocznym. Szklany panel boczny, znajdujący się po
lewej stronie, można łatwo zamontować lub zdjąć za
pomocą uchwytowi montażowemu, który podpiera
panel od spodu.
Panel przedni można podnieść, aby sprawdzić
zainstalowane wewnątrz wentylatory, a ochronne
podkładki z PTFE umożliwiają płynne otwieranie
panelu bez pozostawiania zadrapań na lakierze.
Podczas gdy zarówno panel górny, jak i panel przedni
można otworzyć, aby umożliwić dostęp do wentylatorów RGB, panel przedni da się również zamocować
na miejscu za pomocą dołączonego klucza imbusowego. W ten sposób nie trzeba go ciągle trzymać w
miejscu, a obie ręce są wolne do pracy nad obudową
i wentylatorami.

Dużo miejsca dla dużej wydajności
Większe karty graficzne o długości do 47,5 cm można
łatwo zintegrować z obudową bez dotykania panelu
bocznego lub ograniczania użycia innych gniazd, gdy
są potrzebne.
W CA700 można zainstalować maksymalnie dwa
3,5-calowe dyski twarde lub sześć 2,5-calowych
dysków SSD, a także chłodzenie procesora do 16,5 cm.

Wszystko na pokładzie
Aby zapewnić brak ograniczeń podczas tworzenia
sprzętu, CA700 jest dostarczany z dwiema ramkami
montażowymi do pionowej instalacji karty graficznej:
jedną dla kart wymagających dwóch gniazd i jedną
dla kart potrzebujących trzech gniazd. Oczywiście
oprócz dwóch ram montażowych w zestawie
znajduje się również wysokiej jakości adapter
przedłużający.

