
Specificaties
Productnaam TG4M RGB

Vormfactor ATX

Uitbreidingssloten 6

Gelakt interieur 

Kabelmanagementsysteem 

Zijpaneel Gehard glas

Gewicht 5,0 kg

Afmetingen (L x B x H) 45,5 x 20,0 x 43,0 cm

I/O
USB 3.0 (boven): 2 | Audio (boven): 

Max. drivebays
2 x 3,5“ | 4 x 2,5“

Fanconfiguratie
Frontpaneel 3x adresseerbare 120mm-RGB-  

ledfan (voorgeïnstalleerd) 

Achterpaneel 1x adresseerbare 120mm-RGB-   
ledfan (voorgeïnstalleerd) 

RGB-compatibiliteit
Type Adresseerbaar

Poorten 4

Handmatige bediening 14 modi

Moederbordcompatibiliteit MSI Mystic Light Sync, 
ASUS Aura Sync,  
Gigabyte RGB Fusion Ready,  
ASRock Polychrome Sync

RGB-pinverdeling 5V-D-G & 5V-D-coded-G

Compatibiliteit
Moederbord Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Max. lengte grafische kaart 37,5 cm

Max. hoogte CPU-koeler 16,0 cm

Max. lengte voeding 26,5 cm

Inhoud verpakking
TG4M RGB, accessoiresset, handleiding

EAN-code
TG4M RGB 4044951034840
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TG4M RGB
Met de TG4M RGB hebben we de TG4 uitgebreid met een frontpaneel 
met luchtdoorlatende mesh en vier krachtige RGB-fans. Dat betekent dat 
de behuizing altijd goed gekoeld wordt, zelfs onder lastige omstandighe-
den. Bovendien laat deze pc-behuizing niets te wensen over. Ondanks 
zijn compacte formaat biedt hij genoeg ruimte, ook voor grotere com-
ponenten, en is daarmee ideaal voor veeleisende gamers. Tegelijkertijd 
neemt hij veel minder ruimte in op het bureau.  

Eigenschappen

GEMAAKT OM COOL TE BLIJVEN 
Het frontpaneel met luchtdoorlatende mesh zorgt voor constante ven-
tilatie van de hele behuizing. Drie RGB-LED-fans van 120 mm voorin en 
nog eentje op het achterpaneel zorgen voor de juiste koeling.   

VOLLEDIG ZICHTBARE HARDWARE  
Het frontpaneel van zwarte mesh en het zijpaneel van gehard glas geven 
de TG4M RGB zijn stijlvolle gaming-uiterlijk. Ondertussen kan men de 
hardware bewonderen die achter het glas te zien is.  Bovendien zorgen 
de LED-fans voor sfeervolle verlichting van de geïnstalleerde compo-
nenten.  

COMPROMISLOOS COMPACT  
Het ontwerp van de TG4M RGB rekent niet alleen af met onnodige 
details aan de buitenkant. Hij is met opzet ontworpen om zo compact 
mogelijk te zijn, maar ondertussen voldoende ruimte te bieden voor 
gebruikelijke hardwarecomponenten. In de TG4M RGB passen grafische 
kaarten met een lengte tot 37,5 cm, evenals CPU-koelers met een hoogte 
tot 16 cm, en voedingen met een lengte van maximaal 26,5 cm.   

HEEL VEEL RUIMTE VOOR GEGEVENSOPSLAG  
De TG4M RGB biedt uiteenlopende installatieopties voor opslagappa-
raten. Er kunnen tot twee 3,5“ HDD‘s en vier SSD‘s worden geïnstalle-
erd. Alle opslagapparaten zijn snel en eenvoudig te installeren via de 
schroefopeningen in de moederbordtray en ook met behulp van de HDD/
SSD-kooi onder in de behuizing.  

OPGERUIMD STAAT NETJES  
Dankzij de vele kabeldoorvoeren in de moederbordtray zijn kabels 
eenvoudig onzichtbaar weg te werken.  Om de TG4M RGB vrij te houden 
van stof en vuil, is er een verwijderbaar stoffilter achter de fans van het 
frontpaneel. 
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