
TG6M RGB

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

endereçáveis (pré-instalada)
ou radiador (opcional)* 

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

Painel superior 3x 120 mm ou
2x 140 mm ventoinhas (opcional)

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

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

Frontal
TG6M RGB, Conjunto de acessórios, Manual

Especificações
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* Radiadores opcionais podem ser instalados no lugar de ventoinhas.

Compatibilidade RGB
Tipo Endereçável

Porta 8

Controle manual 20 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 40,0 cm

Máxima altura do cooler do processador 16,7 cm

Máximo comprimento da fonte de alimentação 20,5 cm

Máxima altura do radiador incl. ventoinha 
(Frontal) 5,2 cm

Características

Como uma variação do popular TG6 RGB, o TG6M RGB não só oferece 
melhor fluxo de ar graças ao painel frontal em malha, mas também é 
uma vitrine ideal para todos os entusiastas de hardware. Conseqüente-
mente, o painel lateral de vidro temperado oferece a janela ideal para 
exibir o hardware integrado. Três ventoinhas de LED RGB de 120 mm 
atrás do painel frontal e uma ventoinha de LED RGB de 120 mm na parte 
traseira do gabinete permitem que os componentes de hardware sejam 
vistos sob uma nova luz. O design interior inteligente, por outro lado, 
mantém os elementos desagradáveis fora de vista.

RESFRIAMENTO EFICAZ  
Acima de tudo, a extensa grade de malha, que cobre a parte frontal do case, 
garante um fluxo de ar ideal. Localizadas atrás da grade estão três ventoinhas 
LED RGB endereçáveis de 120 mm que mantêm o fluxo de ar e dão à frente 
do case sua aparência radiante. Ao mesmo tempo, a quarta ventoinha de 
LED RGB de 120 mm na parte traseira do case ilumina os componentes 
embutidos com tons coloridos.

ILUMINAÇÃO RGB ATMOSFÉRICA  
A iluminação do TG6M RGB pode ser personalizada para todos os gostos por 
meio de placas-mãe com um cabeçalho 5V-D-coded-G. Caso a placa-mãe não 
tenha a conexão apropriada, as configurações manuais de cores com efei-
tos de iluminação predefinidos também são possíveis usando os próprios 
controles do gabinete. 

INSTALAÇÃO FÁCIL E ÚNICA PARA O RADIADOR  
Para apenas um radiador, sem ventoinhas, a parte frontal do gabinete ofe-
rece espaço considerável, com uma altura de instalação de até 5,2 cm. 
Isso se deve, pela primeira vez, à fixação das três ventoinhas frontais pré- 
instaladas na parte frontal do chassi e à operação direta entre o painel 
frontal e a bandeja da ventoinha. A bandeja da ventoinha pode ser removida 
juntamente com as ventoinhas, facilitando a instalação de um radiador de 
até 360 mm de comprimento.

GENEROSAMENTE DIMENSIONADO POR DENTRO  
O hardware mais moderno não precisa apenas da capacidade de resfria-
mento adequada, mas também de espaço suficiente para ser acomodado. 
Portanto, placas gráficas com comprimento de até 40 cm podem facilmente 
encontrar espaço no case, assim como coolers de CPU com altura máxima 
de 16,7 cm. Fontes de alimentação com comprimento de até 20,5 cm também 
terão espaço suficiente. Para ter capacidade de armazenamento de dados 
suficiente, o TG6M RGB também pode acomodar três discos rígidos de 3,5“ 
ou até quatro SSDs de 2,5“. 

INTERIOR ARRUMADO  
Para garantir que o TG6M RGB sempre tenha uma aparência organizada, o 
gabinete oferece várias passagens de cabo para o cabeamento adequado 
de todos os componentes. Há também um túnel de fonte de alimentação, 
atrás do qual cabos problemáticos podem ser escondidos. Além disso, 
todas as entradas de ar são protegidas por filtros de poeira destacáveis. 
Slots extralongos garantem que a maioria dos ventiladores e unidades de 
armazenamento possam ser posicionados com flexibilidade, tornando os 
componentes de instalação criativos tão fáceis quanto possível. 

Código de barras
TG6M RGB 4044951032136

Nome do produto TG6M RGB

Cor do gabinete Preto

Cores disponíveis RGB

Fator de forma ATX

Pintura interior 

Dispositivos de instalação sem ferramentas 

Sistema de gerenciamento de cabos 

Painel lateral Vidro temperado

Slots de expansão 7

Peso 7,9 kg

Dimensões (C x L x A) 45,2 x 21,5 x 46,5 cm 
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