
ELITE SHARK CA700
Com o ELITE SHARK CA700, a Sharkoon apresenta um impressionante 
gabinete premium em uma classe própria. Seus contornos marcantes e 
acabamento de alta qualidade se harmonizam com os inúmeros recursos e 
as dimensões colossais que compõem o CA700. Até oito ventoinhas RGB e 
um sistema de refrigeração líquida com dois radiadores de 360 mm podem 
encontrar espaço dentro do gabinete, enquanto a placa de vídeo também 
pode ser posicionada verticalmente. Além disso, o corpo do gabinete pode 
ser inclinado e travado em quatro posições por meio de sua base.

Características
DESEMPENHO DE RESFRIAMENTO IDEAL  
Com seu design elegante, o ELITE SHARK CA700 foi formado de tal forma que 
existem oportunidades em todos os lados para a criação de um fluxo de ar 
ideal. Mesmo quando o sistema está sendo usado em plena capacidade, um 
resfriamento ideal sempre será garantido. Existem opções de instalação para 
até oito ventoinhas de LED RGB de 120 mm para resfriar efetivamente os com-
ponentes instalados. Cinco ventiladores já estão pré-instalados para uso ime-
diato e, claro, o interior do ELITE SHARK CA700 também pode ser refrigerado 
a água. Porém, o que é especial neste gabinete é a possibilidade de instalar 
dois radiadores de 360 mm ao mesmo tempo: um na parte superior do gabinete 
e outro ao lado da placa-mãe. A bomba pode ser instalada na extremidade 
frontal do gabinete: montada em pé ou fixada na bandeja da placa-mãe. 

FEITO PARA UMA ILUMINAÇÃO IMPRESSIONANTE  
O tamanho da caixa permite uma exibição correspondentemente aberta dos 
componentes iluminados. Estes, junto com um extenso sistema de refrigeração 
a água, terão um desempenho brilhante. Se desejar, a placa de vídeo pode ser 
instalada verticalmente e assim brilhar em todo o seu esplendor através do 
painel lateral de vidro temperado.

VERDADEIRAMENTE NÃO CONVENCIONAL  
O ELITE SHARK CA700 impressiona com sua forma surpreendentemente não 
convencional, juntamente com sua base única e grande. Portanto, o gabinete 
não é apenas um atrativo em si, mas também oferece a opção de ser inclinado 
e travado em quatro posições. No lado direito do case, os cabos podem ser 
dispostos de maneira fácil e inteligente e, em seguida, escondidos atrás do 
painel lateral. O painel lateral de vidro, do lado esquerdo, pode ser instalado 
ou removido facilmente graças a um suporte de montagem que sustenta o 
painel por baixo. O painel frontal pode ser levantado e aberto para inspecionar 
as ventoinhas instaladas em seu interior, e as almofadas de PTFE de proteção 
permitem que o painel seja aberto sem problemas, sem deixar nenhum arran-
hão na pintura. Enquanto os painéis superior e frontal podem ser abertos para 
permitir o acesso as ventoinhas RGB, o painel frontal também pode ser fixado 
na posição usando a chave hexagonal incluída. Desta forma, ele não precisa 
ser mantido continuamente no lugar e ambas as mãos ficam livres para trabal-
har no gabinete e nas ventoinhas. 

MUITO ESPAÇO PARA MUITO DESEMPENHO  
Placas de vídeo grandes com um comprimento de 47,5 cm podem ser facilmente 
integradas ao gabinete sem que elas toquem no painel lateral ou restrinja o 
uso de outros slots quando forem necessários. Até dois HDDs de 3,5 „ou seis 
SSDs de 2,5“ podem ser instalados no CA700, bem como um cooler de CPU de 
até 16,5 cm.

Especificações
Nome do produto ELITE SHARK CA700

Fator de forma ATX

Pintura interior 

Suporte para a regrigeração a água 

Kit vertical da placa gráfica 

Sistema de gerenciamento de cabos 

Painel lateral Vidro temperado

Slots de expansão 7

Peso 20,0 kg

Dimensões (C x L x A) 63,2 x 25,0 x 67,0 cm 

I/O
Tipo C (USB 3.2 Gen 2) (top): 1 | USB 3.0 (top): 2 | Áudio (top): 

Número máximo de baias
2 x 3,5“ | 6 x 2,5“

Configuração da ventoinha
Painel frontal 2x 120 mm PWM ventoinhas LED RGB 

endereçáveis (pré-instalada) 

Painel superior 3x 120 mm PWM ventoinhas LED RGB 
endereçáveis (pré-instalada) ou radiador (opcional) 

Painel superior 3x 120 mm ventoinhas (opcional) 
ou radiador (opcional)

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

Máximo comprimento da placa gráfica 47,5 cm

Máxima altura do cooler do processador 16,5 cm

Máximo comprimento da fonte de alimentação 19,5 cm

Máxima altura do radiador  
incl. ventoinha (top) 7,0 cm

Máxima altura do radiador  
incl. ventoinha (lateral) 9,0 cm

Radiadores (opcional) Até 360 mm (Painel superior)
Até 360 mm (Painel lateral)

Conteúdo da embalagem
ELITE SHARK CA700, Conjunto de acessórios, Manual

Código de barras 
ELITE SHARK CA700 4044951032112
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