


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. Consequentemente, 
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.
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CONTROLADOR RGB 
ENDEREÇÁVEL DE 8 PORTAS
O TG6M RGB vem com um contro-
lador RGB endereçável pré-instala-
do. Com placas-mãe compatíveis, 
isso funcionará como um hub para 
controlar e sincronizar até oito 
componentes de LED endereçáveis, 
que iluminarão em até 16,8 milhões 
de cores. O controlador está 
conectado à fonte de alimentação 
por meio de um conector SATA e a 
uma placa-mãe por meio de um 
conector de 4 ou 3 pinos para LEDs 
endereçáveis com a pinagem: 
5V codificado em D ou 5V-D-G.

CONTROLADOR DE CORES 
MANUAL 
O TG6M RGB também possui uma função de controle manual de cores para placas-mãe que não são 
acessíveis com ARGB. O controlador RGB não está conectado à placa-mãe e sim à fonte de alimen-
tação e à chave de reinicialização do gabinete. A função de reinicialização do computador é substi-
tuída por uma nova função que permite alternar e selecionar até vinte modos de iluminação ou se 
desejado, a iluminação pode ser desligada totalmente.
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COMPATIBILIDADE 
DE CONEXÃO RGB

O gabinete TG6M RGB, juntamente com todos os outros produtos 
Sharkoon marcados com o logotipo ARGB, são certificados para 
Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion e ASRock 
Polychrome SYNC. Esses produtos são fáceis de incorporar aos 
sistemas existentes.

Os produtos Sharkoon marcados com o logótipo "ADDRESSABLE 
RGB" são compatíveis com placas-mãe que têm adaptadorpara 
ventoinhas e tiras de LED RGB endereçáveis. Os adaptadoresde-
vem ter a configuração de pinos 5V-D-coded-G e 5V-D-G. Alguns 
exemplos dessas conexões RGB dos fabricantes mais importantes 
de placa-mãe podem ser vista nas imagens abaixo. A configuração 
da pinação RGB e a nomenclatura dessasconexões podem variar 
de acordo com os fabricantes. Para obter mais informações sobre 
compatibilidade, consulte o manual da sua placa-mãe ou visite o 
site do fabricante.
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FRIEZA ADAPTATIVA

Como também há espaço para hardware de alto desempenho no TG6M RGB, o gabinete já vem equipado com um eficiente 
sistema de resfriamento como padrão. Se desejado, o TG6M RGB oferece uma variedade de possibilidades para aumentar 
ainda mais o desempenho de refrigeração e, assim, explorar totalmente o potencial de hardware do gabinete. Para apenas 
um radiador, sem ventoinhas, a frente do case oferece um espaço considerável - com uma altura de instalação de até 5,2 
cm. Isso ocorre porque os três ventiladores frontais pré-instalados são fixados na parte frontal do chassi e operam direta-
mente entre o painel frontal e a bandeja do ventilador. A bandeja do ventilador pode ser retirada junto com os ventiladores, 
facilitando a instalação de um radiador de até 360 mm de comprimento.



GENEROSAMENTE DIMENSIONADO 
POR DENTRO

Máximo comprimento 
da placa gráfica: 40 cm
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45,2 cm

16,7 cm

1x 2,5" SSD 1x 2,5" SSD

O hardware mais moderno não 
precisa apenas da capacidade de 
resfriamento adequada, mas também 
de espaço suficiente para ser acomo-
dado. 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".

Máximo comprimento 
da fonte 

de alimentação: 20,5 cm

1x 2,5" SSD

1x 2,5" SSD

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

Controlador ARGB de 8-Port

Espaços extra-longos para 
parafusos de dedo para melhor 
posicionamento da Gaiola HDD/SSD



RESFRIAMENTO EFICAZ

Filtros de poeira  destacáveis 
nas laterais do gabinete

Vidro temperado
Painel frontal com rede &
Filtro de poeira removível Painel frontal sem cabos

Portas I/O d fácil acesso em 
cima do gabinete

Filtro de poeira destacável 
embaixo do gabinete

Filtro de poeira magnético, fácil 
de limpar no painel superior

4x
Ventoinhas

 120 mm
RGB endereçável



ESPECIFICAÇÕES
Geral:
 Fator de forma:  ATX 
 Slots de expansão:  7
 Pintura interior:  
 Dispositivos de instalação 
   sem ferramentas:       
 Sistema de 
   gerenciamento de cabos:  
 Painel lateral:  Vidro temperado
 Peso:  7,9 Kg 
 Dimensões (C x L x A):  45,2 x 21,5 x 46,5 cm

Compatibilidade RGB:
 Tipo:  Endereçável
 Portas:  8
 Controlador 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

I/O:
 USB 3.0 (top):  2
 USB 2.0 (top):  2
 Áudio (top):  

Número máximo de baias:
 3,5":  3
 2,5":  4

Configuração da ventoinha:
 Painel frontal: 3x 120 mm ventoinhas LED RGB 
  endereçáveis (pré-instalada) 
  ou radiator (opcional) 
 Painel traseiro: 1x 120 mm ventoinha LED RGB 
  endereçável (pré-instalada)
 Painel superior: 3x 120 mm ou 
  2x 140 mm ventoinhas (opcional)

Compatibilidade:
 Placa mãe: Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX 
 Máximo comprimento 
  da placa gráfica: 40 cm
 Máxima altura do cooler 
  do processador: 16,7 cm
 Máximo comprimento da 
  fonte de alimentação: 20,5 cm
 Máxima altura do radiador 
 (frontal): 5,2 cm

Conteúdo da embalagem:
 TG6M  RGB  
 Conjunto de acessórios
 Manual


