
Voor gamers en surfers: Het luchtdoorlatende frontpaneel van de RGB Wave heeft een indrukwekkend effectief 3D-golfpatroon, 
waarachter de drie RGB-fans stralen in al hun kleuren. Samen met de fan van 120 mm die tegen het achterpaneel is geïnstal-
leerd, blijft in deze midi-ATX-behuizing alles lekker koel. De RGB Wave heeft ook een I/O-paneel met twee USB 3.0-poorten en 
één USB Type-C 3.2 Gen 2-poort, en bovendien wordt de behuizing geleverd met een zijpaneel van gehard glas.

Altijd koel van binnen

In de RGB Wave is alles al aanwezig om verkoelende 
ventilatie mogelijk te maken. Naast een frontpaneel 
waar de lucht makkelijk doorheen kan om de kast 
in te stromen, zijn er al vier RGB-fans van 120 mm 
geïnstalleerd voor onmiddellijke koeling: drie aan de 
voorkant en één aan de achterkant van de behuizing. 
Om de luchtdoorstroom nog verder te verbeteren, 
biedt de bovenkant van de behuizing een optionele 
locatie voor twee extra fans met een diameter van 
120 of 140 mm.  

Als het nodig is, kan er ook een fan van 120 mm op 
de voedingstunnel geïnstalleerd worden. De inge-
bouwde stoffilters zijn eenvoudig te verwijderen en 
te ontdoen van stof, zodat binnen alles opgeruimd en 
netjes blijft. 

Snelle verbinding voor datasurfers

Naast twee USB 3.0-poorten heeft het I/O-paneel van 
de RGB Wave ook een Type-C-poort met de USB 3.2 
Gen 2-specificatie. Dankzij de toegankelijke plaatsing, 
bij de voorkant van de behuizing, is snelle dataover-
dracht altijd binnen handbereik.



Golven maken

Het frontpaneel van de RGB Wave ziet er zeer aan-
trekkelijk uit. Strips van synthetisch materiaal lopen 
over het frontpaneel en voorzien de behuizing van een 
uniek 3D-golfdesign.  

De 3D-golven vallen op dankzij de verlichting van de 
drie RGB-fans van 120 mm die er direct achter zitten.  
Het frame met koolstofvezeltextuur rond het golfont-
werp maakt het plaatje compleet. 

Volop ruimte, ondanks het  
compacte formaat

Met zijn compacte afmetingen ziet de RGB Wave er 
fraai uit en kan hij makkelijk geïntegreerd worden in 
elke opstelling. Tegelijkertijd biedt de midi-ATX-behui-
zing ook ruimte voor grotere hardwareonderdelen: 
videokaarten kunnen maximaal 33,5 cm lang zijn, 
CPU-koelers maximaal 15,7 cm hoog en voedingen 
maximaal 17,5 cm lang. 

Als er waarde wordt gehecht aan het hebben van veel 
opslagruimte, kunnen er tot vijf SSD‘s in de behuizing 
worden geïnstalleerd.  Daarnaast passen er twee 3,5 
inch harddisks in de HDD/SSD-kooi, als daar geen 
SSD‘s in zitten.

Gemaakt om te showen

De RGB Wave is een elegante blikvanger. Niet alleen 
dankzij zijn chique frontpaneel, maar ook dankzij het 
zijpaneel van gehard glas. De geïnstalleerde hard-
warecomponenten komen tot hun recht en kunnen 
optimaal worden geshowd. 

Voor een opgeruimd uiterlijk kan de bekabeling 
onopvallend worden weggewerkt met behulp van de 
kabeldoorvoeren van de behuizing. 


