O Gabinete RGB LIT 200 é uma torre midi ATX que além de oferecer uma iluminação eficaz também direciona
o RGB por todo o gabinete: por dentro e por fora do painel lateral em vidro temperado. Uma ventoinha
endereçável localizada na parte traseira e uma tira de LED junto com outra tira endereçável na parte frontal
do gabinete fornecem uma iluminação atmosférica para o seu hardware. As luzes se refletem e atendem a um
padrão reflexivo de ondas impressas no painel frontal de vidro temperado. Com um total de seis opções de
montagem para ventoinhas, e espaço suficiente para radiadores, hardware e até seis SSDs, o gabinete
oferece estilo e qualidade.

UMA COMBINAÇÃO DE
ESSÊNCIA E ESTILO

O hardware é visível através dos painéis frontais e laterais feito em vidro temperado, com a fonte de alimentação,
os HDDs e os cabos desaparecendo dentro do túnel da fonte de alimentação ou atrás da bandeja da placa mãe.
Também há muito espaço para o hardware: placas gráficas com comprimento de até 35 cm, coolers de CPU com
altura de até 15,7 cm e fontes de alimentação com comprimento máximo de 21,5 cm.

REFLEXO NO PAINEL FRONTAL
DE VIDRO TEMPERADO
O painel frontal do RGB LIT 200 é feito em vidro temperado, fornecendo
uma iluminação reflexiva em efeitos de ondas. Dentro do painel
frontal, a iluminação escolhida é distribuída pelo padrão e por todo o
painel frontal, criando uma aparência vibrante e eficaz que não é
apenas RGB, mas, acima de tudo, expressiva.

ILUMINAÇÃO EFICAZ
PARA O SEU HARDWARE
Embora o RGB LIT seja visualmente excêntrico, o que realmente
importa são os componentos internos. O painel lateral em vidro temperado vai cubrir esta função e mostrar toda a beleza do seu hardware.
Para ainda mais elegância, projetamos o painel lateral para que ele
seja anexado à parte traseira do gabinete com parafusos sem a
necessidade do uso de ferramentas e dificilmente visíveis e fáceis de
remover. Para garantir que a iluminação dos componentes de hardware possa acompanhar a iluminação do painel frontal, uma faixa de
LED endereçável é afixada abaixo da janela lateral de vidro temperado, fornece efeitos adicionais e uma iluminação completa do gabinete.

CONTROLADOR RGB
ENDEREÇÁVEL DE 4 PORTAS
O RGB LIT 200 vem com um controlador RGB endereçável
pré-instalado. Com placas-mãe compatíveis, isso funcionará
como um hub para controlar e sincronizar até quatro componentes de LED endereçáveis, que iluminarão em até 16,8
milhões de cores. O controlador está conectado à fonte de
alimentação por meio de um conector SATA e a uma
placa-mãe por meio de um conector de 4 ou 3 pinos para
LEDs endereçáveis com a pinagem: 5V codificado em D ou
V-D-G.
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CONTROLADOR DE CORES MANUAL
O RGB LIT 200 também possui uma função de
controle manual de cores para placas mãe que
não são compatíveis com componentes LED
endereçáveis. Com isso, o controlador RGB não
está conectado à placa-mãe, mas sim à fonte de
alimentação e o botão de reinicialização do gabinete do PC. O botão de reinicialização é substituído com uma nova função que agora server para
trocar a iluminação em até 14 perfis ou se desejado a iluminação também pode ser totalmente
desligada.
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FÁCIL DE INTEGRAR
O gabinete RGB LIT 200, juntamente
com todos os outros produtos Sharkoon que possuem RGB endereçável,
são certificados para o Asus Aura
Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte
Fusion e ASRock SINCRONIZAÇÃO
policromada.

Os produtos Sharkoon marcados com o logótipo "ADDRESSABLE RGB" são
compatíveis com placas-mãe que têm adaptador para ventoinhas e tiras de
LED RGB endereçáveis. Os adaptadores devem ter a configuração de pinos
5V-D-coded-G e 5V-D-G. Alguns exemplos dessas conexões RGB dos fabricantes mais importantes de placa-mãe podem ser vista nas imagens abaixo.
A configuração da pinação RGB e a nomenclatura dessas conexões podem
variar de acordo com os fabricantes. Para obter mais informações sobre
compatibilidade, consulte o manual da sua placa-mãe ou visite o site do
fabricante.
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Além da aparência de tirar o fôlego, o RGB LIT
oferece uma funcionalidade sofisticada com
várias passagens de cabos, um prático túnel
para a fonte de alimentação e filtros de poeira
por trás de cada entrada de ar.
15,7 cm

48,1 cm

Máx. Comprimento para
placas gráfica: 35 cm
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Filtros de poeira removíveis
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Controlador RGB endereçável de 4 portas
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FLUXO DE AR OTIMIZADO
1x ventoinha
RGB endereçável
120 mm
(pré-instalado)

Possibilidades de
instalação opcionais:
2x ventoinhas 120 mm

Painél destacável

Uma ventoinha de 120 mm é instalada atrás do painel frontal fornecendo fluxo
de ar pelas entradas de ar verticais nos dois lados do painel. Uma outra
ventoinha de 120 mm na parte traseira completa o fluxo de ar do gabinete. A
ventoinha traseira é sempre visível devido a iluminação ARGB, que complementa a atmosfera tanto na iluminação lateral quanto na frontal. Ainda pode
ser instalado mais quatro ventoinhas no RGB LIT 100 : duas na frente e duas
na parte superior do gabinete. O resfriamento a água também é possível, para
isso, já são fornecidos 6,4 cm na frente e 5,5 cm na parte superior do gabinete
para um radiador incluindo as ventoinhas.

1x ventoinha de 120 mm
(pré-instalado)

GAIOLA HDD/SSD ADAPTÁVEL

Gaiola HDD/SSD removível

Borrachas para redução
de ruído de vibrações

O Gabinete RGB LIT pode acomodar até seis SSDs, que podem ser montados
no túnel da fonte de alimentação ou atrás da bandeja da placa mãe. No túnel,
o compartimento HDD/SSD oferece espaço para mais dois SSDs ou dois
discos rígidos de 3,5 polegadas. Se for necessário instalar uma quantidade
particularmente grande de cabos de alimentação, a gaiola poderá ser
facilmente removida.

ESPECIFICAÇÕES
Geral:
 Fator de forma:
 Slots de expansão:
 Pintura interior:
 Dispositivos de instalação
sem ferramentas:
 Cable Management System:
 Painel lateral:
 Peso:
 Dimensões (C x L x A):
Compatibilidade RGB:
 Tipo:
 Portas:
 Controle manual:
 Compatibilidade da placa mãe:

ATX
7



Vidro temperado
6,7 kg
43,6 x 20,6 x 48,1 cm

 RGB Pin-Out:

Endereçável
4
14 Modos
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (Top):
 USB 2.0 (Top):
 Audio (Top):

2
1


Número máximo de baiass:
 3,5":
 2,5":

2
6

Configuração da ventoinha:
 Painel frontal:

 Painel traseiro:
 Painel superior:

Compatibilidad:
 Placa mãe:
 Máximo comprimento
da placa gráfica:
 Máxima altura do cooler
do processador:
 Máximo comprimento da
fonte de alimentação:
 Máxima altura do radiador
incl. ventoinha (Frente):
 Máxima altura do radiador
incl. ventoinha (Topo):
 Radiadores (opcional):

1x ventoinha de 120 mm
(pré-instalado)
2x ventoinha de 120 mm
(opcional)
1x ventoinha RGB endereçável
120 mm (pré-instalado)
2x ventoinha de 120 mm ou
2x ventoinha de 140 mm (opcional)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
35 cm
15,7 cm
21,5 cm
6,4 cm
5,5 cm
Até 360 mm (Painel frontal)
Até 280 mm (Painel superior)

Conteúdo da embalagem:
 RGB LIT 200
 Conjunto de acessórios
 Manual

www.sharkoon.com

