
ELITE SHARK CA700
Met de ELITE SHARK CA700 presenteert Sharkoon een indrukwekkende 
premiumbehuizing die zijn weerga niet kent. Zijn fraaie contouren en 
uitzonderlijke vakmanschap sluiten perfect aan op de kenmerken en 
kolossale afmetingen van de CA700. De behuizing biedt genoeg ruimte 
voor maximaal acht RGB-fans en een waterkoelingssysteem met twee 
radiatoren van 360 mm, terwijl de grafische kaart ook verticaal kan 
worden geplaatst. Bovendien kan de behuizing middels zijn voet in vier 
verschillende posities worden gekanteld. 

Eigenschappen
IDEALE KOELPRESTATIES  
Met zijn elegante ontwerp is de ELITE SHARK CA700 zo vormgegeven dat hij 
aan alle kanten mogelijkheden biedt voor een ideale luchtdoorstroom. Zelfs 
als het systeem op maximale capaciteit wordt gebruikt, is ideale koeling 
altijd gegarandeerd. Er kunnen maximaal acht RGB-LED-fans van 120 mm 
worden geïnstalleerd om de ingebouwde hardware effectief te koelen. Vijf 
fans zijn alvast voorgeïnstalleerd voor direct gebruik. En natuurlijk kan de 
ELITE SHARK CA700 van binnen ook met water worden gekoeld. Maar wat 
deze behuizing zo bijzonder maakt, is de mogelijkheid om twee radiatoren 
van 360 mm tegelijk te installeren: eentje bovenin de behuizing en eentje 
naast het moederbord. De pomp kan voorin de behuizing worden  
geïnstalleerd: rechtopstaand in een beugel of aan de moederbordtray.  

GEMAAKT VOOR INDRUKWEKKENDE VERLICHTING  
Het enorme formaat van de behuizing maakt het mogelijk om de verlichte 
componenten in vol ornaat te showen. In combinatie met een uitgebreid  
waterkoelingssysteem zullen je onderdelen er schitterend uitzien. De  
grafische kaart kan desgewenst verticaal worden geïnstalleerd, waarbij al 
zijn pracht en praal zichtbaar zijn door het zijpaneel van gehard glas.

ECHT ANDERS DAN ANDERS  
De ELITE SHARK CA700 imponeert met zijn indrukwekkende, onconventionele 
vorm en zijn grote eendelige voet. De behuizing is dus niet alleen een blik-
vanger, maar biedt ook de mogelijkheid om hem in vier posities te kantelen. 
Aan de rechterkant van de behuizing kunnen de kabels eenvoudig en slim 
worden ingedeeld en vervolgens achter het zijpaneel verborgen worden. 
Het glazen zijpaneel aan de linkerkant kan makkelijk worden geïnstalleerd 
en verwijderd dankzij een beugel die het paneel van onderaf ondersteunt. 
Het voorste paneel kan open worden getild om de geïnstalleerde fans aan 
de binnenzijde te controleren, en dankzij de beschermende PTFE-voetjes is 
het paneel soepel te openen zonder dat er krassen ontstaan in de verflaag. 
De bovenste en voorste panelen kunnen allebei open om bij de RGB-fans te 
kunnen, maar met de meegeleverde inbussleutel kan het voorste paneel ook 
op zijn plek worden vastgezet. Op deze manier hoeft het paneel niet voort-
durend op zijn plek te worden gehouden en zijn beide handen vrij om aan de 
behuizing en de fans te werken. 

VEEL RUIMTE VOOR GROOTSE PRESTATIES  
Grote grafische kaarten met een maximale lengte van 47,5 cm kunnen 
makkelijk worden ingebouwd in de behuizing, zonder dat ze het zijpaneel 
raken of het gebruik van de andere sleuven belemmeren, als die nodig zijn. 
Er kunnen tot twee 3,5“ HDD‘s of zes 2,5“ SSD‘s worden geïnstalleerd in de 
CA700, evenals een CPU-koeler van maximaal 16,5 cm.

Specificaties
Productnaam ELITE SHARK CA700

Vormfactor ATX

Gelakt interieur 

Pomphouder voor waterkoeling 

Kit voor verticale grafische kaarten 

Kabelmanagementsysteem 

Zijpaneel Gehard glas

Uitbreidingssloten 7

Gewicht 20,0 kg

Afmetingen (L x B x H) 63,2 x 25,0 x 67,0 cm 

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

Max. drivebays
2 x 3,5“ | 6 x 2,5“

Fanconfiguratie
Frontpaneel 2x adresseerbare 120mm-RGB-led-PWM-

fans (voorgeïnstalleerd) 

Bovenpaneel 3x adresseerbare 120mm-RGB-led-PWM-
fans (voorgeïnstalleerd) of radiator (optioneel) 

Zijpaneel 3x 120mm-fans (optioneel) 
of radiator (optioneel)

RGB-compatibiliteit
Type Adresseerbaar

Poorten 8

Handmatige bediening 20 modi

Moederbordcompatibiliteit 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

Max. lengte grafische kaart 47,5 cm

Max. hoogte CPU-koeler 16,5 cm

Max. lengte voeding 19,5 cm

Max. hoogte radiator  
incl. fan (boven) 7,0 cm

Max. hoogte radiator  
incl. fan (zijkant) 9,0 cm

Radiatoren (optioneel) Tot 360 mm (Bovenpaneel)
Tot 360 mm (Zijpaneel)

Inhoud verpakking
ELITE SHARK CA700, accessoiresset, handleiding

EAN-code
ELITE SHARK CA700 4044951032112
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