
Especificações
Nome do produto TG4M RGB

Fator de forma ATX

Slots de expansão 6

Pintura interior 

Sistema de gerenciamento de cabos 

Painel lateral Vidro temperado

Peso 5,0 kg

Dimensões (C x L x A) 45,5 x 20,0 x 43,0 cm

I/O
USB 3.0 (top): 2 | Áudio (top): 

Número máximo de baias
2 x 3,5“ | 4 x 2,5“

Configuração da ventoinha
Painel frontal 3x 120 mm ventoinha LED RGB  

endereçável (pré-instalada) 

Painel traseiro 1x 120 mm ventoinha LED RGB  
endereçável (pré-instalada)

Compatibilidade RGB
Tipo Endereçável

Portas 4

Controlador Manual 14 modos

Compatibilidade da placa mãe MSI Mystic Light Sync, 
ASUS Aura Sync,  
Gigabyte RGB Fusion Ready,  
ASRock Polychrome Sync

RGB Pin-Out 5V-D-G & 5V-D-coded-G

Compatibilidade
Placa mãe Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Máximo comprimento da placa gráfica 37,5 cm

Máxima altura do cooler do processador 16,0 cm

Máximo comprimento da fonte de alimentação 26,5 cm

Conteúdo da embalagem
TG4M RGB, Conjunto de acessórios, Manual

Código de barras 
TG4M RGB 4044951034840
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TG4M RGB
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. 

Características
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 tem-
perado 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 qua-
tro 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 placa-mãe 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. 
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