


Jako odmiana popularnego TG6 RGB, model TG6M RGB nie tylko poprawia przepływ powietrza dzięki 
siatkowemu panelowi przedniemu, ale jest także idealną wystawą dla maniaków sprzętu komputerowego. 
W związku z tym panel boczny ze szkła hartowanego stanowi idealne okno do prezentacji wbudowanego 
ekwipunku.   

Trzy wentylatory LED RGB 120 mm za przednim panelem i wentylator LED RGB 120 mm z tyłu obudowy 
pozwalają spojrzeć na komponenty sprzętowe w nowym świetle. Z drugiej strony przemyślana aranżacja 
wnętrza sprawia, że nieestetyczne elementy pozostają poza zasięgiem wzroku.
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8-PORTOWY ADRESOWALNY 
STEROWNIK RGB
TG6M RGB jest wyposażony we 
wstępnie zainstalowany adreso-
walny kontroler RGB. W przypadku 
zgodnych płyt głównych będzie to 
pełniło funkcję koncentratora do 
sterowania i synchronizacji do 
ośmiu adresowalnych kompo-
nentów LED, które będą świecić w 
16,8 miliona kolorów. Sterownik jest 
podłączony do zasilania za pomocą 
złącza SATA i do płyty głównej za 
pomocą 4-stykowego lub 3-styko-
wego złącza dla adresowalnych 
diod LED z wyprowadzeniem: 
5V-D-kodowalne-G lub 5V-D-G.

RĘCZNA KONTROLA KOLORÓW
TG6M RGB ma również funkcję ręcznej kontroli kolorów dla płyt głównych, które nie mają nagłówków 
adresowalnych komponentów LED. Dzięki temu kontroler RGB nie jest podłączony do płyty głównej, ale 
raczej do zasilacza i przełącznika resetowania obudowy komputera. Funkcja resetowania przełącznika jest 
następnie zastępowana nową funkcją, która pozwala przełączać i wybierać do dwudziestu trybów oświe-
tlenia lub, w razie potrzeby, wyłączyć oświetlenie.
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KOMPATYBILNOŚĆ 
POŁĄCZENIA RGB

Obudowa TG6M RGB, podobnie jak wszystkie inne produkty Sharkoon 
oznaczone logo Adresowalne RGB, posiadają certyfikaty Asus Aura Sync, 
MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion i ASRock Polychrome SYNC. 
Produkty te można zatem łatwo zintegrować z istniejącymi systemami.

Produkty Sharkoona z logiem ADDRESSABLE RGB są kompatybil-
ne z płytami głównymi, które mają odpowiednie styki do sterowa-
nia wentylami i listwami RGB. Końcówki te powinny mieć konfigu-
racje 5V-D-kodowalne-G oraz 5V-D-G. Przykładowe styki można 
obejrzeć poniżej na zdjęciach. Konfiguracja pinów RGB jest nieza-
leżna od producenta, jednak nazwy i oznaczenia tych podłączeń 
mogą się różnić między producentami. W celu uzyskania dalszych 
informacji dotyczacych kompatybilności, najlepiej zapoznać się z 
instrukcją na płycie głównej lub sprawdzić stronę producenta. 

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE



ADAPTACYJNE CHŁODZENIE

Ponieważ w TG6M RGB jest również miejsce na wysokowydajny sprzęt, obudowa jest już standardowo wyposażona w 
wydajny system chłodzenia. W razie potrzeby TG6M RGB oferuje różnorodne możliwości dalszego zwiększenia wydajności 
chłodzenia, a tym samym pełnego wykorzystania potencjału sprzętowego obudowy. Dla chłodnicy bez wentylatorów, przód 
obudowy oferuje sporo miejsca - przy wysokości montażu do 5,2 cm. Wynika to z faktu, że trzy fabrycznie zainstalowane 
wentylatory przednie są przymocowane z przodu obudowy i działają bezpośrednio między panelem przednim a podstawą 
wentylatora. Tacę wentylatora można zdemontować razem z wentylatorami, co ułatwia montaż chłodnicy o długości do 360 
mm.



HOJNIE PRZESTRONNA W ŚRODKU

Maks. długośc
karty graficznej: 40 cm
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1x 2,5" SSD 1x 2,5" SSD

Najnowocześniejszy sprzęt nie tylko 
wymaga odpowiedniej wydajności 
chłodzenia, ale także wystarczającej 
ilości miejsca. Dlatego karty graficz-
ne o długości do 40 cm bez problemu 
znajdą miejsce w obudowie, a także 
coolery CPU o maksymalnej wyso-
kości 16,7 cm. Dostatecznie dużo 
miejsca zajmą również zasilacze o 
długości do 20,5 cm. Aby mieć 
wystarczającą pojemność do 
przechowywania danych, TG6M RGB 
może również pomieścić trzy 
3,5-calowe dyski twarde lub do 
czterech 2,5-calowych dysków SSD.

Maks. długość 
zasilacza: 20,5 cm

1x 2,5" SSD

1x 2,5" SSD

3x 3,5" HDDs 
lub 2x 2,5" SSDs

8-portowy adresowalny 
kontroler RGB

Wyjątkowo długie otwory dla śrub 
skrzydełkowych do idealnego 
pozycjonowania klatki HDD / SSD



SKUTECZNE CHŁODZENIE

Wyjmowane filtry 
przeciwpyłowe po obu 
stronach panelu przedniego

Szkło hartowane
Panel przedni z siatki Mesh &

Odnímatelný prachový filtr Bezkablowa konstrukcja 
panelu przedniego

Łatwo dostępne górne porty I/O 
nad panelem przednim

Wyjmowany filtr przeciwpyłowy
na dolnym panelu

Magnetyczny, łatwy do czyszczenia
filtr przeciwpyłowy na górnym panelu

4x
120 mm 

Adresowalne 
wentylatory 

LED RGB



SPECYFIKACJA

Ogólne:
 Format: ATX 
 Gniazda na karty rozszerzeń: 7
 Pomalowana w środku: 
 Beznarzędziowa 
   instalacja napędów: 
 System do 
   uporządkowania kabli: 
 Panel boczny: Szkło hartowane
 Waga: 7,9 Kg 
 Wymiary (dł. x sz. x w.): 45,2 x 21,5 x 46,5 cm

Kompatybilność RGB:
 Typ: Adresowalne
 Porty: 8
 Kontrola ręczna: 20 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-kodowalne-G

Porty:
 USB 3.0 (góra): 2
 USB 2.0 (góra): 2
 Audio (góra): 

Maks. miejsca na dyski i napędy:
 3,5": 3
 2,5": 4

Konfiguracja wentylatorów:
 Panel przedni: 3x 120 mm adresowalne  
  wentylatory LED RGB (w zestawie) 
  lub chłodnica (opcjonalnie)  
 Panel tylnil: 1x 120 mm adresowalny 
  wentylator LED RGB (w zestawie)
 Panel górny: 3x 120 mm lub 2x 140 mm 
  wentylatory (opcjonalnie)

Kompatybilność:
 Płyta główna: Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX 
 Maks. długośc 
 karty graficznej: 40 cm
 Maks. wysokość 
 chłodzenia na procesor: 16,7 cm
 Maks. długość zasilacza: 20,5 cm
 Maks. grubość chłodnicy
 (przód): 5,2 cm

Opakowanie zawiera:
 TG6M  RGB  
 Zestaw akcesoriów
 Instrukcję


