
Obudowa ATX TK5M RGB wygrywa we wszystkich kategoriach: przepuszczający powietrze panel przedni z siatki Mesh i cztery 
fabrycznie zainstalowane wentylatory LED RGB 120 mm zapewniają dobry wynik chłodzenia sprzętu. Panel I/O jest wyposażony 
w dwa porty USB 3.0, a nawet posiada port dla USB Typu-C 3.2 Gen 2. Panel boczny ze szkła hartowanego umożliwia głęboki 
wgląd we wnętrze skrzynki, które można żywo podświetlić za pomocą 4 -portowego kontrolera RGB z 14 trybami oświetlenia  
do wyboru. 

Po prostu chłodno

TK5M RGB ma zainstalowaną dobrą wydajnością 
chłodzenia: trzy wentylatory LED RGB 120 mm są 
zamontowane z przodu obudowy, a jeden z tyłu budki. 
Jeśli chcesz jeszcze bardziej zoptymalizować efekt 
chłodzenia, pod górnym panelem można założyć dwa 
kolejne wentylatory 120 mm lub dwa wentyle 140 
mm. Z przodu skrzynki filtr przeciwpyłowy jest moco-
wany magnetycznie, podczas gdy rama jest osadzona. 
Obie te części można zatem w prosty sposób zdjąć i 
ponownie zamocować. 

Stworzona do prezentacji

Panel boczny TK5M RGB wykonany jest ze szkła 
hartowanego i umożliwia optymalną prezentację 
zainstalowanego sprzętu, a tunel zasilający zapewnia 
oszczędność miejsca dla zasilacza. Aby uzyskać  
zawsze schludny wygląd, okablowanie da się 
poprowadzić poza zasięgiem wzroku za pomocą  
przepustów kablowych. 



Przestronna,  
pomimo kompaktowych rozmiarów

Pomimo niewielkich rozmiarów, w TK5M RGB 
można również zainstalować komponenty o wysokiej 
wydajności: karty graficzne mogą mieć do 31 cm 
długości, chłodnice procesora do 15,7 cm wysokości, 
a zasilacze do 17,5 cm długości. 

Zadbano o przechowywanie danych

Oprócz dużej ilości miejsca na komponenty, jest też 
wystarczająco wiele miejsca na dyski do przechowy-
wania danych: dysk 2,5“ można umieścić w klatce 
HDD/SSD, a drugi można do niego przymocować.  
Alternatywnie istnieje możliwość zamocowania 
dwóch dysków twardych 3,5“ w i na klatce HDD/
SSD. Przed tacą płyty głównej jest jeszcze miejsce 
na dwa dyski 2,5 cala, a dysk 2,5 cala da się również 
zamontować na górze tunelu zasilacza.

Szybkie połączenia

Na panelu I/O TK5M RGB ma dwa porty USB 3.0, a 
także port USB Typu-C 3.2 Gen 2. Dzięki prędkości do 
10 gigabitów na sekundę port Typu-C zapewnia szybki 
transfer danych w razie potrzeby. 


