
Oyuncular ve Sörfçüler için: RGB Wave‘in hava geçiren ön paneli, arkasında üç RGB fanının yaydığı çarpıcı renkleriyle daha da göz 
alıcı hale gelen 3D dalga modeline sahiptir. Arka panelindeki 120 mm’lik fanıyla birlikte bu midi-ATX kasada estetik ve serinlik 
konusunda şüpheniz olmayacak. RGB Wave temperli camdan yapılmış bir yan panele ek olarak iki adet USB 3.0 bağlantı noktalı 
ve bir adet USB C tipi 3.2 Gen 2 bağlantı noktalı bir G/Ç paneline sahiptir.

İçi Daima Serin

RGB Wave‘de, etkili soğutma için her şey mevcuttur. 
Havanın kasanın içine kolayca akmasını sağlayan bir 
ön panele ek olarak, anında soğutma için üçü önde ve 
biri arkada olmak üzere dört adet 120 mm RGB fan 
önceden monte edilmiştir. 

Hava akışını daha da artırmak için kasanın üst kısmı, 
120 mm veya 140 mm çapında iki ek fan için isteğe 
bağlı bir yer sağlar. İstenildiğinde, güç kaynağı tüne-
linin üstüne 120 mm‘lik bir fan da monte edilebilir. 
Dahili toz filtreleri kolayca çıkarılıp tozdan arındırılarak 
kasa içinin güzel ve temiz kalması sağlanır.

Veri Sörfçüleri İçin Hızlı Bağlantı

İki USB 3.0 bağlantı noktasına ek olarak, RGB Wave‘in 
G/Ç panelinde ayrıca USB 3.2 Gen 2 spesifikasyonuna 
sahip bir C tipi bağlantı noktası bulunur. Kasanın ön 
tarafına yakın erişilebilir konum sayesinde her an hızlı 
veri aktarımı mümkündür.



Dalgalanın

RGB Wave‘in sentetik malzemeden yapılmış 3D dalga 
tasarımlı şeritli ön paneli, kasaya göz alıcı bir görünüm 
katar. 

Önceden yerleştirilmiş üç adet 120 mm RGB fanın 
aydınlatmasıyla birlikte bu tasarımı daha da öne çıkarır. 
Tasarıma son dokunuşu ise dalga tasarımını çevrele- 
yen karbon fiber dokulu çerçeve verir.

Kompakt Boyutuna Rağmen Geniş

İnce boyutlarıyla RGB Wave, zarif bir görünüm 
oluşturur ve herhangi bir kuruluma kolayca entegre 
edilebilir. Aynı zamanda, kompakt midi-ATX  
kasasında 33,5 cm uzunluğa kadar grafik kartları,  
15,7 cm yüksekliğe kadar CPU soğutucuları ve  
17,5 cm uzunluğa kadar güç kaynağı üniteleri gibi  
daha büyük donanım parçaları için de yer vardır. 

Çok fazla depolama arzulanırsa, kasanın içine beş 
adede kadar SSD takılabilir. Buna ek olarak, HDD/
SSD kafesine SSD takılı değilse iki adet 3,5“ HDD 
yerleştirilebilir.

Sunum İçin Üretildi

RGB Wave şık ön panelinin yanı sıra temperli cam yan 
paneli sayesinde donanımınızı en optimum şekilde 
sergileyen bir vitrin de sunar. 

Temiz ve düzenli bir görünüm için kablolar, kasanın 
kablo geçişleri kullanılarak göz önünden uzak tutulur.


