Com o TG4M RGB, demos ao TG4 um painel frontal de malha permeável ao ar e quatro ventoinhas RGB poderosas. Isso
significa que a caixa está sempre bem resfriada, mesmo em condições difíceis. Além disso, este gabinete deixa muito pouco
a desejar: apesar de seu tamanho compacto, ele ainda satisfaz os jogadores que têm altas demandas, fornecendo espaço até
para componentes maiores. Ao mesmo tempo, ocupa visivelmente pouco espaço na mesa.

Equipado para ser refrigerado
A malha frontal permeável ao ar permite a ventilação
constante de todo o gabinete. Três ventoinhas de LED
RGB de 120 mm na frente do gabinete e outra no
painel traseiro garantem o resfriamento adequado.

Hardware totalmente visível
O painel frontal feito de malha preta e o painel lateral
feito de vidro temperado dão ao TG4M RGB seu visual de jogo com estilo. Enquanto isso, o hardware, que
é exibido em sua vitrine de vidro, pode ser maravilhado. Os ventiladores de LED também fornecem uma
iluminação atmosférica dos componentes instalados.

Inabalavelmente compacto
O design do TG4M RGB não dispensa apenas detalhes desnecessários em seu exterior. Ele é deliberadamente projetado para ser o mais compacto possível,
ao mesmo tempo que garante que haja espaço
suficiente para componentes de hardware comuns.
No TG4M RGB cabem placas gráficas com comprimento de até 37,5 cm, assim como coolers de CPU
com altura de até 16 cm e fontes de alimentação com
comprimento de até 26,5 cm.

Muito espaço para armazenamento
de dados
O TG4M RGB oferece inúmeras opções de instalação
para unidades de armazenamento de dados. Um total
de até dois HDDs de 3,5“ e até quatro SSDs podem
ser instalados. Todas as unidades de armazenamento
de dados podem ser instaladas de forma rápida e fácil
através dos slots de parafuso na bandeja da placa
principal e também usando a gaiola de HDD / SSD na
parte inferior do gabinete.

Limpo e arrumado
Numerosas passagens de cabos na bandeja da placamãe garantem que os cabos simplesmente desapareçam de vista. Para que o TG4M RGB fique livre de
poeira e sujeira, há um filtro de poeira removível atrás
das ventoinhas do painel frontal.

