
ELITE SHARK CA700
ELITE SHARK CA700 ile Sharkoon, kendi sınıfında etkileyici bir premium 
kasa sunar. Çarpıcı hatları ve yüksek kaliteli işçiliği, CA700‘ü oluşturan 
sayısız özellik ve muazzam boyutlarla uyumludur. Sekiz adede kadar RGB 
fanı ve iki 360 mm radyatörlü bir su soğutma sistemi, kasanın içinde yer 
bulabilirken, grafik kartı da dikey olarak konumlandırılabilir. Ek olarak, 
kasa gövdesi tabanı aracılığıyla dört pozisyonda eğilebilir ve kilitlenebilir.

Görünüm
İDEAL SOĞUTMA PERFORMANSI  
Zarif tasarımıyla ELITE SHARK CA700, ideal bir hava akışı oluşturmak için her 
bölgesinde olanak sunacak şekilde oluşturulmuştur. Sistem tam kapasite  
kullanıldığında bile ideal bir soğutma her zaman sağlanacaktır. Kurulu 
bileşenleri etkin bir şekilde soğutmak için sekiz adede kadar 120 mm RGB 
LED fan için kurulum seçenekleri vardır. Hemen kullanım için beş fan önceden 
monte edilmiştir ve elbette ELITE SHARK CA700 için suyla soğutma da 
kullanılabilir. Bununla birlikte, bu durumla ilgili özel olan şey, aynı anda iki 
360 mm radyatör kurma olasılığıdır: biri kasanın üstünde, diğeri ana kartın 
yanında. Pompa, kasanın ön ucuna monte edilebilir: dikey monte edilmiş ya 
da ana kart tepsisine takılmış şekilde. 

ETKILEYICI BIR AYDINLATMA IÇIN ÜRETILDI  
Kasanın tam boyutu, aydınlatılan bileşenlerin uygun şekilde açık bir şekilde 
görüntülenmesine izin verir. Bunlar, kapsamlı bir su soğutma sistemi ile 
birlikte, mükemmel bir şekilde kendilerini sergileyecek. İstenirse, ekran kartı 
dikey olarak monte edilebilir ve böylece temperli camdan yapılmış yan panel 
sayesinde tüm ihtişamıyla parlamasına izin verilir.

KESINLIKLE ALIŞILMADIK  
ELITE SHARK CA700, çarpıcı bir şekilde alışılmadık formu ve tek, geniş tabanı 
ile etkileyicidir. Bu nedenle kasa sadece kendi başına bir göz alıcı değil, aynı 
zamanda dört pozisyonda eğilme ve kilitlenme seçeneği de sunuyor. Kasanın 
sağ tarafında, kablolar kolayca ve akıllıca düzenlenebilir ve ardından yan 
panelin arkasına gizlenebilir. Sol taraftaki cam yan panel, paneli alttan 
destekleyen montaj braketi sayesinde kolaylıkla takılıp çıkarılabilir. Ön panel, 
içerideki takılı fanları incelemek için kaldırılarak açılabilir ve koruyucu PTFE 
pedler, boyada herhangi bir çizik bırakmadan panelin sorunsuz bir şekilde 
açılmasına olanak tanır. RGB fanlarına erişim sağlamak için hem üst hem 
de ön paneller açılabilirken, ön panel ayrıca birlikte verilen altıgen anahtar 
kullanılarak yerine sabitlenebilir. Bu şekilde, sürekli olarak yerinde tutulması 
gerekmez ve kasa ve fanlar üzerinde çalışmak için her iki el de serbesttir. 

ÇOK FAZLA PERFORMANS İÇIN ÇOK ALAN  
47,5 cm uzunluğa kadar büyük ekran kartları, yan panele dokunmadan veya 
gerektiğinde diğer yuvaların kullanımını kısıtlamadan kolayca kasaya entegre 
edilebilir. CA700‘e iki adede kadar 3,5 „HDD veya altı 2,5“ SSD ve ayrıca 16,5 
cm‘ye kadar CPU soğutucusu takılabilir.

Özellikler
Ürün Adı ELITE SHARK CA700

Form Faktörü ATX

İç Boyama 

Su Soğutma Pompası Tutucusu 

Dikey Grafik Kartı Takımı 

Kablo Düzenleme Sistemi 

Yan Panel Temperli Cam

Genişleme Yuvaları 7

Ağırlık 20,0 kg

Boyutlar (U x G x Y) 63,2 x 25,0 x 67,0 cm 

I/O
C Tipi (USB 3.2 Gen 2) (Üst): 1 | USB 3.0 (Üst): 2 | Ses (Üst): 

Maks. Sürücü Yuvaları
2 x 3,5“ | 6 x 2,5“

Fan Yapılandırması
Ön Panel 2x 120 mm Adreslenebilir RGB LED PWM 

Fanlar (önceden takılmış) 

Üst Panel 3x 120 mm Adreslenebilir RGB LED PWM 
Fanlar (önceden takılmış) veya Radyatör (isteğe bağlı) 

Yan Panel 3x 120 mm Fanlar (isteğe bağlı) 
veya Radyatör (isteğe bağlı)

RGB Uyumlulugu
Tip Adreslenebilir

Bağlantı Noktaları 8

Manuel Kontrol 20 Mod

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

RGB Kablo İşlev Şeması 5V-D-G & 5V-D-kodlu-G

Uyumluluk
Anakart Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Maks. Grafik Kartı Uzunluğu 47,5 cm

Maks. CPU Soğutucusu Yüksekliği 16,5 cm

Maks. Güç Kaynağı Uzunluğu 19,5 cm

Maks. Radyatör Yüksekliği -
Fan dahil (Üst) 7,0 cm

Maks. Radyatör Yüksekliği -
Fan dahil (Yan) 9,0 cm

Radyatörler (isteğe bağlı) 360 mm‘ye kadar (Üst Panel)
360 mm‘ye kadar (Yan Panel)

Paket İçeriği
ELITE SHARK CA700, Aksesuar Seti, El Kitabı

EAN Kodu
ELITE SHARK CA700 4044951032112
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