
Specificaties
Productnaam RGB HEX 

Vormfactor ATX

Uitbreidingssloten 7

Gelakt interieur 

Gereedschapsloze installatie van 
apparaten



Kabelmanagementsysteem 

Zijpaneel Gehard glas

Gewicht 6,72 kg

Afmetingen (L x B x H) 43,0 x 20,6 x 48,1 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 3x adresseerbare 120mm-

RGB-ledfan (voorgeïnstalleerd)
of radiator (optioneel)

Achterpaneel 1x adresseerbare 120mm-
RGB-ledfan (voorgeïnstalleerd)

Bovenpaneel 2x adresseerbare 120mm-
RGB-ledfan (voorgeïnstalleerd)
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-coded-G

Compatibiliteit
Moederbord Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Max. lengte grafische kaart 35,0 cm

Max. hoogte CPU-koeler 15,8 cm

Max. lengte voeding 21,5 cm

Hoogte radiator inclusief fan Voor: 6,4 cm
Boven: 5,5 cm

Inhoud verpakking
RGB Hex, accessoiresset, handleiding

EAN-code
RGB Hex 4044951037551
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RGB HEX
Indrukwekkend uiterlijk met hoge prestaties: De RGB Hex maakt niet 
alleen een coole indruk met zijn luchtdoorlatend frontpaneel met 
3D-zeshoekendesign, maar blijft ook koel - hoe warm het er ook aan  
toegaat in de game. Dit is gegarandeerd dankzij de zes voorgeïnstalleerde  
fans die bovendien volledig RGB-adresseerbaar zijn.  Verder heeft de  
midi-ATX-behuizing volop ruimte voor hardware, evenals een moderne 
USB Type-C 3.2 Gen 2-poort en een zijpaneel van gehard glas.

Eigenschappen

MAXIMAAL KOEL 
De RGB Hex is volledig geconfigureerd voor een sterke en effectieve luchtcir-
culatie. Met het oog hierop is het frontpaneel speciaal ontworpen met lucht-
doorlatend mesh achter een uitvoerig hexagonmotief. Bovendien zuigen drie 
adresseerbare RGB-LED-fans van 120 mm koele lucht aan door de mesh en 
vervolgens de behuizing in, terwijl identieke fans – één op het achterpaneel 
en twee onder het bovenpaneel – de warme lucht naar buiten blazen. 

GESCHIKT VOOR WATERKOELING 
Behalve een stevige voorgeïnstalleerde luchtcirculatie biedt de RGB Hex ook 
ruimte voor waterkoeling. Achter het frontpaneel kan een radiator van maxi-
maal 360 mm worden geïnstalleerd en onder het bovenpaneel past een radi-
ator van maximaal 280 mm. Onder het bovenpaneel kan de radiator inclusief 
fan een hoogte hebben van maximaal 5,5 cm, terwijl de hoogte achter het 
frontpaneel zelfs 6,4 cm kan zijn.    

SPANNEND ONTWERP VOOR SPANNENDE HARDWARE
Met zijn zeshoekenpatroon op het frontpaneel, waaraan de pc-behuizing zijn naam 
te danken heeft, is de RGB Hex ook zonder hardware al een echte blikvanger. Om 
ervoor te zorgen dat de hardware zelf optimaal wordt gepresenteerd, is bijna alles 
zichtbaar vanachter het zijpaneel van gehard glas, terwijl de zes adresseerbare  
RGB-fans het geheel sfeervol uitlichten. Met de meegeleverde RGB-controller  
kunnen de voorgeïnstalleerde fans en twee extra RGB-componenten zelfs 
verlicht worden als het moederbord niet over de vereiste RGB-header met 
5V-D-coded-G-pinverdeling beschikt.     

RUIM EN NETJES
De RGB Hex is ontworpen voor spannende hardware en biedt volop ruimte  
om die te installeren. De behuizing heeft ruimte voor videokaarten met een 
lengte van maximaal 35 cm, CPU-koelers met een hoogte van maximaal  
15,8 cm en voedingen met een lengte van maximaal 21,5 cm. Ook is er ruimte 
voor maximaal twee 3,5“ harde schijven en tot wel zes SSD‘s. Drie verwijder-
bare stoffilters en een aantal kabeldoorvoeren garanderen dat alles opgeru-
imd en netjes blijft.

SNELLE VERBINDINGEN
Naast twee USB 3.0-poorten is het I/O-paneel van de RGB Hex ook uitgerust 
met een USB Type-C 3.2 Gen 2-poort die een snelle gegevensoverdracht van 
10 gigabit per seconde mogelijk maakt en bovendien zorgt voor een brede 
compatibiliteit met moderne mobiele apparaten. 
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