
Especificações
Nome do produto RGB HEX 

Fator de forma ATX

Slots de expansão 7

Pintura interior 

Dispositivos de instalação  
sem ferramentas



Sistema de gerenciamento  
de cabos



Painel lateral Vidro temperado

Peso 6,72 kg

Dimensões (C x L x A) 43,0 x 20,6 x 48,1 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 3x 120 mm ventoinha LED RGB  

endereçável (pré-instalada)
ou radiador (opcional)

Painel traseiro 1x 120 mm ventoinha LED RGB  
endereçável (pré-instalada)

Painel superior 2x 120 mm ventoinha LED RGB  
endereçável (pré-instalada)
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-coded-G

Compatibilidade
Placa mãe Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Máximo comprimento da 
placa gráfica

35,0 cm

Máxima altura do cooler 
do processador

15,8 cm

Máximo comprimento da fonte 
de alimentação

21,5 cm

Altura do radiador com ventilador Frontal: 6,4 cm
Top: 5,5 cm

Conteúdo da embalagem
RGB Hex, Conjunto de acessórios, Manual

Código de barras 
RGB Hex 4044951037551
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RGB HEX
Visual impressionante com alto desempenho: O RGB Hex, além do belo 
visual com hexágonos 3D no painel frontal ventilado, mantém o seu equi-
pamento esfriado mesmo que as coisas esquentem no seu jogo. O que 
garante o resfriamento são as seis ventoinhas pré-instaladas, que ainda 
por cima têm luz RGB totalmente endereçável.  Além disso, o gabinete ATX 
mid-tower tem bastante espaço para o hardware, além de uma moderna 
porta USB tipo C 3.2 Gen 2 e um painel lateral de vidro temperado.

Características

FICA FRIO 
O RGB Hex é totalmente configurado para um fluxo de ar intenso e eficaz. 
Para isso, o painel frontal foi projetado de forma especial, com uma grade 
ventilada atrás da sofisticada textura hexagonal. Além disso, três ventoinhas 
de 120 mm com LED RGB endereçável atrás do painel frontal transportam  
o ar frio através da grade para dentro do gabinete, enquanto ventoinhas  
idênticas (uma no painel traseiro e duas sob o painel superior) expulsam todo 
o ar quente.   

COMPATÍVEL COM WATER COOLER 
Além de um forte fluxo de ar pré-instalado, o RGB Hex também fornece 
espaço para Water Coolers. Você pode instalar um radiador de até 360 mm 
atrás do painel frontal e um radiador de até 280 mm sob o painel superior.  
O radiador sob o painel superior, incluindo a ventoinha, pode ter até 5,5 cm  
de altura; o radiador atrás do painel frontal, até 6,4 cm.    

DESIGN IMPRESSIONANTE PARA UM HARDWARE IMPRESSIONANTE
Com o painel hexagonal do painel frontal, que dá nome a este gabinete de PC, 
o RGB Hex já enche os olhos sem nem precisar do hardware. Para ostentar 
de forma grandiosa todo o hardware, quase tudo fica visível por trás do painel 
lateral de vidro temperado, com a iluminação envolvente das seis ventoin-
has com RGB endereçável. Usando o controlador RGB incluso, você pode 
iluminar as ventoinhas pré-instaladas e os dois componentes RGB adicionais 
mesmo se não estiver disponível na placa-mãe o header RGB com pinagem 
5V-D-coded-G.     

ESPAÇOSO E ORGANIZADO
O RGB Hex é projetado para hardwares impressionantes e oferece bastante 
espaço para instalá-los. O gabinete tem espaço para placas de vídeo de até 
35 cm de comprimento, coolers de CPU de até 15,8 cm de altura e fontes de 
alimentação de até 21,5 cm de comprimento. Também há espaço para até 
dois HDs de 3,5“ e até seis SSDs. Três filtros de poeira removíveis e as várias 
passagens de cabos garantem a limpeza e a organização.

CONEXÕES RÁPIDAS
Além das duas portas USB 3.0, o painel I/O do RGB Hex é equipado com uma 
porta USB tipo C 3.2 Gen 2, que permite uma rápida taxa de transferência de 
10 gigabits por segundo, além de compatibilidade ampla com os dispositivos 
móveis modernos. 
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