
REV300
Performans için tasarlanmış yenilikçi bir ATX kasası olan REV300 ile 
oyun sisteminizde devrim yaratın. İyi düşünülmüş konsept, oyun siste-
minizi kurarken size yepyeni bir his verir. Mesh ön panel ve önceden 
kurulmuş yedi PWM fan, hava akışını optimize eder ve donanımınızın 
performansını en üst düzeye çıkarır. Fanların adreslenebilir LED‘leri ve 
temperli cam yan panel sayesinde, REV300‘e yerleştirilen her şey en iyi 
şekilde sergilenecektir.

Görünüm
KLASIK YERINE DEVRIM  
REV serimizle, geleneksel kasa tasarımını tersine çevirdik. REV300 burada 
bir istisna değildir ve daha önce olduğu gibi, kasanın sağına yerleştirilmiş 
temperli bir cam yan panelden görüntülenebilir. Güçlü oyun sistemlerini kuru-
lumlarının sol tarafında konumlandırmak isteyen herkes için mükemmeldir. 
Devrim niteliğinde olan şey, tüm bileşenlerin 90 derece döndürülmüş bir ana 
kartın etrafına yerleştirilmesidir. Anakarttan gelen kablolar ve bağlantılar, 
kasanın üst kısmındaki özel bir kablo bölmesine yönlendirilir.  

MAKSIMUM HAVA AKIŞI. MAKSIMUM GÜÇ  
Zorlu bir oyun sistemine sahip olan herkes, doğru hava akışının bir zorunluluk 
olduğunu bilir. Kasaya yedi fan önceden takılmıştır, böylece başlamaya hazır 
olmak için donanımınızın maksimum soğutmasından yararlanabilirsiniz. Ön 
panelin tamamı boyunca uzanan bir mesh ızgara, üç adet 140 mm RGB LED 
fan üzerinden beslenen bol miktarda havanın önünü açar. Arka tarafa üç 
tane daha 120 mm RGB LED fanı takılmıştır. Üst panelin altında ek bir 120 
mm RGB LED fan ile tamamlanan, tam yükte çalışırken bile sistemleri serin 
tutan verimli bir hava akışı oluşturulur. Su soğutması gerekiyorsa, REV300‘e 
aynı anda iki radyatör takılabilir. Arka tarafa 360 mm‘lik bir radyatör monte 
edilebilirken, ön panelin arkasında devasa 420 mm‘lik bir radyatör için bile 
yer vardır.

GÖRÜLMEYI HAK EDEN SISTEMLER İÇIN  
REV300, kasanın iç kısmı ve kurulu donanım bileşenleri hakkında derin bir 
fikir verir. Kasanın sağ tarafındaki temperli cam yan panel, sistemin tam 
olarak gösterilmesine olanak tanır. Yan panel, arkadaki menteşelere uygun 
şekilde yerleştirilerek açılıp kapanmasını kolaylaştırır. Manyetik kapak, 
her şeyin güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlar. Vidalar veya diğer dikkat 
dağıtıcı unsurlar böylece tamamen görüş açısı dışında kalır ve donanım 
bileşenlerine kolayca erişilebilir. Toplam yedi RGB LED fanından gelen  
aydınlatma ile birlikte sunum mükemmel hale getirildi. 

CANAVAR GIBI SISTEMINIZ IÇIN YER AÇIN  
REV serisindeki hiçbir kasa REV300 kadar büyük değildi. Buna göre, ATX 
kasası, büyük ve güçlü donanım için bol miktarda alan yaratır. 34,5 cm 
uzunluğa kadar grafik kartları kolaylıkla takılabilir. 27 cm uzunluğunda bir güç 
kaynağı veya 17,7 cm yüksekliğinde bir CPU soğutucusu burada kolayca yer 
bulacaktır. Çok sayıda veri depolamaya ihtiyaç duyulursa, REV300‘ü dört 3,5 
„veya beş 2,5“ depolama sürücüsüyle donatabilirsiniz. Ek olarak, toz filtreleri 
kasanın içini temiz tutmaya yardımcı olur. Kasanın altından toz girmesini 
önlemek için alt panele özellikle büyük bir dışarı çekilebilir toz filtresi  
yerleştirilmiştir.

Özellikler
Ürün Adı REV300

Ana Gövde Rengi Siyah

Mevcut Sürümler RGB

Form Faktörü ATX, E-ATX

İç Boyama 

Kablo Düzenleme Sistemi 

Yan Panel Menteşeli ve Manyetik Kapatmalı 
Temperli Cam 

Genişleme Yuvaları 8

Ağırlık 10,4 kg

Boyutlar (U x G x Y) 50,1 x 23,8 x 55,0 cm

I/O
C Tipi (USB 3.2 Gen 2) (Üst): 1 | USB 3.0 (Üst): 2 | 
USB 2.0 (Üst): 2 | Ses (Üst): 

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

Fan Yapılandırması
Ön Panel 3x 140 mm Adreslenebilir RGB LED PWM 

Fanlar (önceden kurulmuş) veya Radyatör (isteğe bağlı) 

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

Üst Panel 1x 120 mm Adreslenebilir RGB LED PWM 
Fan (önceden kurulmuş)

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, E-ATX

Maks. Grafik Kartı Uzunluğu 34,5 / 33,3 cm*

Maks. CPU Soğutucusu Yüksekliği 17,7 cm

Maks. Güç Kaynağı Uzunluğu 27,0 cm

Maks. Radyatör Yüksekliği -
Fan dahil (Ön) 7,4 cm / 5,7 cm**

Maks. Radyatör Yüksekliği -
Fan dahil (Arka) 6,5 cm

Radyatörler (isteğe bağlı) 420 mm‘ye kadar (Ön Panel)***       
360 mm‘ye kadar (Arka Panel)

Paket İçeriği
REV300, Aksesuar Seti, El Kitabı

EAN Kodu
REV300 4044951032129

* İsteğe bağlı olarak Angled Graphics Card Kit kullanmak
** 420 mm’lik bir radyatör kullanmak 
*** 420 mm radyatör: Maks. uzunluğu 46,5 cm; Maks. genişliği 14,1 cm; Maks. yüksekliği 3,2 cm
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