O TG7M RGB é um verdadeiro multifuncional que atende a quase todos os requisitos: para permitir o melhor desempenho de
refrigeração possível, o gabinete tem quatro ventoinhas PWM RGB de 120 mm pré-instaladas e a opção de instalar um radiador
de até 360 mm de comprimento. Isso pode ser colocado atrás do painel frontal de malha ou sob o painel superior. Também
existe a possibilidade de instalar verticalmente uma placa de vídeo usando um kit opcional. No lado esquerdo da caixa, há uma
janela que permite a visão constante da fonte de alimentação.

Opções de refrigeração incríveis
Quatro ventoinhas PWM com efeitos RGB e tamanho de 120 mm já estão pré-instaladas. Sob o painel
superior, podem ser instaladas mais três ventoinhas
de 120 mm ou, alternativamente, duas ventoinhas
de 140 mm.

Aparência de elegância
Com seus contornos formados de forma clássica,
o TG7M sempre cortará uma figura fina. O painel
frontal de malha é emoldurado à esquerda e à direita
por um acabamento de metal, dando ao case seu
acabamento elegante. Como os parafusos do painel
lateral de vidro temperado estão posicionados na
parte traseira do gabinete, o TG7M RGB é capaz de
ter uma aparência particularmente impecável.

Frieza aditiva
Além das ventoinhas, um radiador com comprimento
de até 360 mm pode ser instalado sob o painel superior ou atrás da grade do painel frontal para fornecer
amplo resfriamento com água. Dependendo do
tamanho da placa-mãe e da altura da RAM, o radiador
e as ventoinhas sob o painel superior podem ter uma
altura de 5 cm a 20 cm.

Grande quantidade de espaço
para hardware
O interior espaçoso do TG7M RGB oferece muito
espaço para componentes grandes. Uma fonte de
alimentação com comprimento de até 22 cm pode
ser facilmente instalada no painel inferior na parte
traseira do gabinete. Também há espaço para uma
placa gráfica de até 38 cm. Isso também pode ser
montado verticalmente com a ajuda do Vertical
Graphics Card Kit opcional.

Muito para ver
Graças a uma janela no canto inferior esquerdo do
gabinete, a fonte de alimentação permanecerá à
vista. Além disso, todo o painel lateral de vidro temperado oferece uma ampla visão do interior da caixa.
Acima de tudo, os componentes iluminados RGB irão
se destacar.

