
TG6M RGB

Fanconfiguratie
Frontpaneel 3x adresseerbare 120mm-RGB- 

ledfans (voorgeïnstalleerd)
of radiator (optioneel)* 

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

Bovenpaneel 3x 120mm-fans of
2x 140mm-fans (optioneel)

I/O
USB 3.0 (boven): 2 | USB 2.0 (boven): 2 | Audio (boven): 

Max. drivebays
3 x 3,5“ | 4 x 2,5“

Inhoud verpakking
TG6M RGB, accessoiresset, handleiding

Specificaties

01

* In plaats van fans kunnen optionele radiatoren worden geïnstalleerd.

RGB-compatibiliteit
Type Adresseerbaar

Poorten 8

Handmatige bediening 20 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 40,0 cm

Max. hoogte CPU-koeler 16,7 cm

Max. lengte voeding 20,5 cm

Max. hoogte radiator 
incl. fan (front) 5,2 cm

Eigenschappen

Als variant op de populaire TG6 RGB biedt de TG6M RGB niet alleen een 
verbeterde luchtcirculatie dankzij het rooster in het frontpaneel, maar is het 
voor alle liefhebbers van hardware ook de ideale manier om te pronken met 
hun pc. Het zijpaneel van gehard glas vormt dan ook het ideale venster om 
de ingebouwde hardware te showen. Dankzij drie RGB-LED-fans van  
120 mm achter het frontpaneel en een RGB-LED-fan van 120 mm achterin de 
kast zie je de hardwarecomponenten in een geheel nieuw licht.  
Ondertussen worden de minder aantrekkelijke hardware-elementen aan het 
zicht onttrokken dankzij het uitgekiende ontwerp van de binnenkant.

EFFECTIEVE KOELING  
Het forse rooster dat de voorkant van de behuizing bedekt, zorgt bo-
vendien voor een optimale luchtcirculatie. Achter het rooster zitten drie 
adresseerbare RGB-LED-fans van 120 mm die de luchtcirculatie op gang 
houden en de voorkant van de behuizing doen oplichten. Tegelijkertijd 
worden de ingebouwde componenten in kleurrijke tinten verlicht door 
de vierde RGB-LED-fan van 120 mm achterin de behuizing.

SFEERVOLLE RGB-VERLICHTING  
De verlichting van de TG6M RGB is voor iedereen naar smaak aan te 
passen via moederborden met een 5V-D-coded-G-header. Mocht het 
moederbord niet over de juiste aansluiting beschikken, dan kunnen de 
kleuren alsnog met de hand worden ingesteld, in combinatie met voorin-
gestelde lichteffecten, via de eigen bediening van de behuizing. 

UNIEKE EN EENVOUDIGE RADIATORINSTALLATIE  
De voorkant van de behuizing biedt met een installatiehoogte tot 5,2 cm 
ook meer dan voldoende ruimte voor alleen een radiator zonder fans. 
Dit is omdat, voor de eerste keer, de drie voorgeïnstalleerde frontfans 
aan de voorkant van de behuizing bevestigd zijn en direct tussen het 
frontpaneel en de fantray werken. De fantray kan samen met de fans 
verwijderd worden, waardoor de installatie van een radiator met een 
lengte van maximaal 360 mm mogelijk wordt.

ALLE RUIMTE VAN BINNEN  
De modernste hardware heeft niet alleen de juiste koelcapaciteit nodig, 
maar vereist ook voldoende ruimte voor het inbouwen. Daarom biedt de 
behuizing meer dan genoeg ruimte voor grafische kaarten met een lengte 
tot 40 cm en CPU-koelers met een hoogte tot 16,7 cm. Ook voor voedingen 
met een lengte tot 20,5 cm is er genoeg ruimte. Om er zeker van te zijn dat 
je geen opslagcapaciteit tekortkomt, heeft de TG6M RGB ook plaats voor 
drie harddisks van 3,5 inch of maximaal vier SSD‘s van 2,5 inch. 

OPGERUIMD INTERIEUR  
Om te zorgen dat de TG6M RGB er altijd opgeruimd uitziet, beschikt de 
behuizing over talloze kabelgaten, zodat je de bekabeling van alle com-
ponenten mooi kunt wegwerken. Ook is er een voedingstunnel waarach-
ter je de kluwen van voedingskabels kunt verbergen.  Bovendien worden 
alle luchtinlaten beschermd door verwijderderbare stoffilters. Dankzij de 
extra lange sleuven zijn de meeste ventilators en opslagstations flexibel 
te plaatsen, waardoor het ongekend makkelijk is om je componenten op 
een creatieve manier te installeren. 

EAN-code
TG6M RGB 4044951032136

Productnaam TG6M RGB

Kleur behuizing Zwart

Beschikbare varianten RGB

Vormfactor ATX

Gelakt interieur 

Gereedschapsloze installatie  
van apparaten



Kabelmanagementsysteem 

Zijpaneel Gehard glas

Uitbreidingssloten 7

Gewicht 7,9 kg

Afmetingen (L x B x H) 45,2 x 21,5 x 46,5 cm 
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