STYLOWA REWOLUCJA
Zrewolucjonizuj swój system do gier dzięki REV300, innowacyjnej obudowie ATX stworzonej z myślą o wydajności.
Przemyślana koncepcja daje zupełnie nowe wrażenia podczas składania zestawu gamingowego. Przedni panel z
siatki i siedem fabrycznie zainstalowanych wentylatorów PWM optymalizują przepływ powietrza i maksymalizują
wydajność sprzętu. Dzięki adresowalnym diodom LED wentylatorów i bocznemu panelowi ze szkła hartowanego,
wszystko, co jest wbudowane w REV300, zostanie pokazane jak z najlepszej strony.

DLA SYSTEMÓW,
KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA TO,
BY JE ZOBACZYĆ
REV300 gwarantuje głęboki wgląd we wnętrze obudowy i zainstalowane komponenty sprzętowe. Panel boczny z
hartowanego szkła po prawej stronie budki pozwala na pełne pokazanie systemu. Jest on wygodnie oparty na zawiasach z tyłu, co ułatwia otwieranie i zamykanie. Magnetyczne zamknięcie zapewnia, że wszystko jest bezpieczne.
Śruby lub inne rozpraszające elementy są w ten sposób całkowicie niewidoczne, a zainstalowane komponenty są
łatwo dostępne. Wraz z oświetleniem z łącznie siedmiu wentylatorów RGB LED, prezentacja sprzętu jest doskonała.

BOGATO ZBUDOWANY
I ELEGANCKO ZAPROJEKTOWANY
REV300 wyróżnia się okazałym rozmiarem i eleganckim
wyglądem. Geometryczne wzory w rogach pokrytego
siatką panelu przedniego tworzą wizualny akcent i kierują
uwagę na oświetlenie adresowalnych wentylatorów RGB
LED. Imponujące oświetlenie REV300 jest znacznie
bardziej wyraziste za pomocą minimalistycznemu projektowi obudowy. Siedem w pełni adresowalnych wentylatorów RGB LED zanurza sporą skrzynkę w jasnych
kolorach, zamieniając ją w marzenie entuzjastów RGB.
Obudowa REV300, podobnie jak wszystkie inne produkty
Sharkoon oznaczone logo Adresowalne RGB, posiadaja
certyfikaty Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync,
Gigabyte Fusion i ASRock Polychrome SYNC. Produkty te
mozna zatem łatwo zintegrowac z istniejacymi systemami.

Produkty Sharkoona z logiem ADDRESSABLE RGB sa kompatybilne z płytami głównymi, które maja odpowiednie styki do sterowania wentylami i listwami RGB.
Koncówki te powinny miec konfiguracje 5V-D-kodowalne-G oraz 5V-D-G.
Przykładowe styki mozna obejrzec ponizej na zdjeciach. Konfiguracja pinów RGB
jest niezalezna od producenta, jednak nazwy i oznaczenia tych podłaczen moga sie
róznic miedzy producentami. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczacych
kompatybilnosci, najlepiej zapoznac sie z instrukcja na płycie głównej lub sprawdzic strone producenta.

MSI

GIGABYTE

ASUS

ASROCK

ASUS

8-PORTOWY ADRESOWALNY
STEROWNIK RGB
REV300 jest wyposazony we wstepnie zainstalowany adresowalny kontroler
RGB. W przypadku zgodnych płyt głównych bedzie to pełniło funkcje koncentratora do sterowania I synchronizacji do osmiu adresowalnych komponentów
LED, które beda swiecic w 16,8 miliona kolorów. Sterownik jest podłaczony do
zasilania za pomoca złacza SATA i do płyty głównej za pomoca 4-stykowego
lub 3-stykowego złacza dla adresowalnych diod LED z wyprowadzeniem:
5V-D-kodowalne-G lub V-D-G.
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Adresowalne wentylatory /
paski LED RGB
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RECZNA KONTROLA KOLORÓW
REV300 ma równiez funkcje recznej kontroli kolorów dla płyt głównych, które
nie maja nagłówków adresowalnych komponentów LED. Dzieki temu kontroler
RGB nie jest podłaczony do płyty głównej, ale raczej do zasilacza i przełacznika
resetowania obudowy komputera. Funkcja resetowania przełacznika jest
nastepnie zastepowana nowa funkcja, która pozwala przełaczac i wybierac
do dwadzieścia trybów oswietlenia lub, w razie potrzeby, wyłaczyc oswietlenie.
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Adresowalne wentylatory /
paski LED RGB









REVOLUCJA ZAMIAST TRADYCJI
W naszej serii REV postawiliśmy na odwrotną stronę tradycyjnego projektu obudowy. REV300 nie jest tu wyjątkiem i,
tak jak poprzednio, wnętrze można oglądać przez boczny panel z hartowanego szkła, który znajduje się po prawej
stronie skrzynki. Idealny dla każdego, kto chce umieścić swój potężny system do gier po lewej stronie konfiguracji.
Rewolucyjna jest również instalacja wszystkich komponentów wokół płyty głównej obracanej o 90 stopni. Kable i
połączenia z płyty głównej są wyprowadzone do specjalnego przedziału kablowego na górze budki. Panel I / O zapewnia nie tylko cztery konwencjonalne złącza USB, ale oferuje także port dla urządzeń wymagających połączenia USB
Typu-C.

UPORZADKOWANE
ZARZADZANIE KABLAMI
REV300 zawsze pozostanie uporzadkowany. Oprócz tunelu zasilajacego i róznych przepustów kablowych ma on
równiez przestronny przedział kablowy na górze.

Osłona magnetyczna z filtrem
przeciwpyłowym i perforacja
dla optymalnego przepływu
powietrza.

W tym przypadku kable sa trzymane razem za pomoca zacisku kablowego i wyprowadzane na zewnatrz za pomoca
przepustu kablowego. Górny panel ma magnetyczna osłone ułatwiajaca dostep do przedziału kablowego i chroniaca
przed brudem i kurzem.

CZYTELNE WNETRZE OBUDOWY
Okablowanie wbudowanego sprzetu moze przebiegac wokół przepustów kablowych za tacka płyty głównej.
Zapewniono tu duzo miejsca, dzieki czemu kable mozna starannie przechowywac razem.

Zasilacz mozna zamontowac i rozmontowac wewnatrz
REV300, aby uniknac wibracji. Jest to wspierane przez
cztery oddzielone od siebie przekładki zasilajace w
tunelu zasilajacym.
Nawet odłaczony zasilacz mozna zamontowac zgodnie
z potrzebami w dwóch róznych kierunkach. Jednoczesnie filtry przeciwpyłowe chronia kazdy wlot powietrza do srodka.

Konwencjonalna instalacja

Wentylator zasilacza zainstalowany w góre

MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA
MAKSYMALNA MOC
Każdy, kto posiada wymagający system do gier, wie,
że odpowiedni przepływ powietrza jest koniecznością.
REV300 jest do tego najlepiej wyposażony. W obudowie jest wstępnie zainstalowanych siedem wentylatorów, co sprawia, że zaraz po uruchomieniu możesz
skorzystać z maksymalnego chłodzenia sprzętu.
Kratka z siatki rozciąga się na całym przednim panelu,
otwierając drogę dla dużej ilości powietrza, które jest
dostarczane przez trzy wentylatory LED RGB o średnicy 140 mm.
Trzy dodatkowe wentylatory LED RGB 120 mm są
zainstalowane z tyłu. Uzupełniony o dodatkowy
120-milimetrowy wentylator LED RGB pod górnym
panelem, tworzy wydajny przepływ powietrza, który
utrzymuje chłód systemu nawet przy pełnym
obciążeniu. Jeśli wymagane jest chłodzenie wodne, w
REV300 można zainstalować jednocześnie dwie
chłodnice. Z tyłu można zamontować chłodnice 360
mm, a za przednią ścianą jest nawet miejsce na gigantyczne chłodzenie 420 mm.

420 mm
OGRANICZENIE
CHŁODNICY

Maks.: 46,5 cm
m
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Maks.: 3,2 cm
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Maks. rozmiar chłodnicy: 360 mm

Maks. rozmiar chłodnicy: 420 mm

Chłodnica panel przedni:
420 mm
360 mm
280 mm
240 mm
140 mm
120 mm

Chłodnica panel tylny:
360 mm
280 mm
240 mm
140 mm
120 mm

NOWOCZESNE FUNKCJE
Wyjmowany filtr przeciwpyłowy
z zapieciem magnetycznym

Łatwo dostepne górne porty I/O
nad panelem przednim

7x ADRESOWALNE
WENTYLATORY LED RGB
W ZESTAWIE

3x

140 mm

wentylatory

4x

120 mm

wentylatory

Wyjmowany filtr przeciwpyłowy
na dolnym panelu

ZRÓB MIEJSCE DLA
SWOJEGO OGROMNEGO UZBROJENIA

17,7 cm

Maks. radiator 360 mm

Maks. długosc
karty graficznej: 34,5 / 33,3 cm*

Maks. radiator 420 mm

55,0 cm

50,1 cm

Żaden model w serii REV nie był tak duży jak
REV300. W związku z tym obudowa ATX
zapewnia dużo miejsca na duży i mocny
sprzęt. Tutaj jest miejsce na wszystko, czego
chcesz. Można łatwo zainstalować karty
graficzne o długości do 34,5 cm. Bez problemu znajdzie tu przestrzeń na zasilacz o długości 27 cm czy chłodzenie procesora o wysokości 17,7 cm. Jeśli potrzebne są duże ilości
danych, możesz wyposażyć REV300 w cztery
3,5-calowe lub pięć 2,5-calowych dysków
twardych. Ponadto filtry przeciwkurzowe
pomagają utrzymać wnętrze skrzynki w
czystości. Szczególnie duży wysuwany filtr
przeciwpyłowy jest umieszczony na dolnym
panelu, aby zapobiec przedostawaniu się
kurzu spod obudowy.

Pokrywa jest zdejmowana w celu
instalacji radiatora

SSD

HDD

HDD

SSD

SSD

Maks. długosc
zasilacza: 27 cm

SSD

8-portowy adresowalny kontroler RGB

HDD/SSD

Wyjmowane klatki HDD / SSD

SPECYFIKACJA
Ogólne:
 Format:
 Gniazda na karty rozszerzeń:
 Pomalowana w środku:
 System do uporządkowania kabli:
 Panel boczny:

 Waga::
 Wymiary (dł. x sz. x w.):
Kompatybilność RGB:
 Typ:
 Porty:
 Kontrola ręczna:
 Kompatybilność z
płytami głównymi:

ATX, E-ATX
8


Szkło hartowane z
zawiasami i magnetycznymi
mocowaniami

10,4 kg
50,1 x 23,8 x 55,0 cm

Adresowalne
8
20 trybów
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC

 Wyjścia piny RGB:

5V-D-G & 5V-D-kodowalne-G

Porty:
 Typ C (USB 3.2 Gen 2):
 USB 3.0 (góra):
 USB 2.0 (góra):
 Audio (góra):

1
2
2


Maks. miejsca na dyski i napędy:
 3,5":
4
 2,5":
5

Konfiguracja wentylatorów:
 Panel przedni:
3x wentylatory 140 mm PWM adresowalne
LED RGB (w zestawie) lub chłodnica (opcjonalnie)
 Panel tylni:
3x wentylatory 120 mm PWM adresowalne
LED RGB (w zestawie) lub chłodnica (opcjonalnie)
 Panel górny:
1x wentylator 120 mm PWM adresowalne
LED RGB (w zestawie)
Kompatybilność:
 Płyta główna:
 Maks. długość
karty graficznej:
 Maks. wysokość
chłodzenia na procesor:
 Maks. długość
zasilacza:
 Maks. grubość chłodnicy
z wentylatorem (przód):
 Maks. grubość chłodnicy
z wentylatorem (tylni):
 Chłodnice (opcjonalnie):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX
34,5 / 33,3 cm*
17,7 cm
27,0 cm
7,4 cm / 5,7 cm**
6,5 cm
Do 420 mm (panel przedni)
Do 360 mm (panel tylny)

Zawartość opakowania:
 REV300
 Zestaw akcesoriów
 Instrukcję
* Używając opcjonalnego Angled Graphics Card Kit
** Używając chłodnicy wodnej 420 mm (Przód)
Maks. długość chłodnicy: 46,5 cm
Maks. szerokość chłodnicy: 14,1 cm
Maks. grubość chłodnicy: 3,2 cm
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