
Specyfikacja
Nazwa produktu TG4M RGB

Format ATX

Gniazda na karty rozszerzeń 6

Pomalowana w środku 

System do uporządkowania kabli 

Panel boczny Szkło hartowane

Waga 5,0 kg

Wymiary (dł. x sz. x w.) 45,5 x 20,0 x 43,0 cm

Porty
USB 3.0 (góra): 2 | Audio (góra): 

Maks. miejsca na dyski i napędy
2 x 3,5“ | 4 x 2,5“

Konfiguracja wentylatorów
Panel przedni 3x 120 mm adresowalny  

wentylator LED RGB (w zestawie) 

Panel tylni 1x 120 mm adresowalny  
wentylator LED RGB (w zestawie)

Kompatybilność RGB
Typ Adresowalne

Porty 4

Kontrola ręczna 14 trybów

Kompatybilność z  
płytami głównymi

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

Wyjścia piny RGB 5V-D-G & 5V-D-coded-G

Kompatybilność
Płyta główna Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Maks. długośc karty graficznej 37,5 cm

Maks. wysokość chłodzenia na procesor 16,0 cm

Maks. długość zasilacza 26,5 cm

Opakowanie zawiera
TG4M RGB, Zestaw akcesoriów, Instrukcję

Kod kreskowy
TG4M RGB 4044951034840
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TG4M RGB
Wraz z TG4M RGB zaopatrzyliśmy TG4 w przepuszczający powietrze 
panel przedni z siatki i cztery potężne wentylatory RGB. Oznacza to, że 
obudowa jest zawsze dobrze chłodzona, nawet w trudnych warunkach. 
Co więcej, ta budka PC pozostawia niewiele do życzenia: pomimo 
niedużych rozmiarów, nadal spełnia wysokie wymagania graczy, zape-
wniając miejsce nawet na większe komponenty. Jednocześnie zajmuje 
zauważalnie mało miejsca na blacie. 

Cechy
WYPOSAŻONA, BY BYĆ DOBRZE CHŁODZONA  
Przepuszczający powietrze front z siatki umożliwia stałą wentylację 
całego etui. Trzy wentylatory LED RGB 120 mm z przodu obudowy i jeden 
na tylnym panelu zapewniają odpowiednie chłodzenie.  

W PEŁNI WIDOCZNY SPRZĘT  
Panel przedni wykonany z czarnej siatki i panel boczny z hartowanego 
szkła nadają TG4M RGB stylowy, gamingowy wygląd. Tymczasem sprzęt, 
który jest wyświetlany w szklanej gablocie, można podziwiać. Wentyla-
tory LED zapewniają również nastrojowe oświetlenie zainstalowanych 
elementów. 

BEZKOMPROMISOWO KOMPAKTOWA  
Konstrukcja TG4M RGB nie ogranicza się tylko do zbędnych detali na ze-
wnątrz. Została ona celowo zaprojektowana tak, aby była jak najbardziej 
kompaktowa, a jednocześnie zapewniała wystarczającą ilość miejsca 
na typowe komponenty sprzętowe. Do TG4M RGB zmieszczą się karty 
graficzne o długości do 37,5 cm, a także chłodnice procesora o wysok-
ości do 16 cm, a zasilacze o długości do 26,5 cm.  

DUŻO MIEJSCA NA PRZECHOWYWANIE DANYCH  
TG4M RGB oferuje wiele opcji instalacji dysków do przechowywania 
danych. W sumie można zainstalować do dwóch dysków twardych 3,5“ 
i do czterech dysków SSD. Wszystkie dyski do przechowywania danych 
można szybko i łatwo zainstalować za pomocą otworów na śruby w tacy 
płyty głównej, a także za pomocą klatki HDD/SSD na spodzie obudowy. 

CZYSTA I SCHLUDNA  
Liczne przepusty kablowe w tacy płyty głównej zapewniają, że kable 
po prostu znikają z widoku. Aby TG4M RGB pozostał wolny od kurzu i 
brudu, za wentylatorami na przednim panelu znajduje się wyjmowany 
filtr przeciwkurzowy.
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