
O gabinete ATX TK5M RGB vence em todas as categorias: O painel frontal de malha permeável ao ar e as quatro ventoinhas 
LED RGB de 120 mm pré-instaladas garantem um bom resultado para o resfriamento do hardware. O painel de E/S está equipado 
com duas portas USB 3.0 e ainda possui uma porta para USB Type-C 3.2 Gen 2. O painel lateral de vidro temperado permite 
uma visão profunda do interior do gabinete, que pode ser iluminado com nitidez usando as 4 -port RGB controlador com 14 
modos de iluminação selecionáveis. 

Fresco

O TK5M RGB já vem pré-instalado com um bom de-
sempenho de refrigeração: Três ventoinhas LED RGB 
de 120 mm estão instaladas na frente do gabinete e 
outra na parte traseira do gabinete. Se você quiser 
otimizar ainda mais o resultado do resfriamento, mais 
duas ventoinhas de 120 mm ou duas ventoinhas de 
140 mm podem ser instaladas sob o painel superior. 
Na frente do gabinete, o filtro de poeira é fixado 
magneticamente enquanto a estrutura é encaixada. 
Ambas as peças podem, portanto, ser facilmente 
removidas e recolocadas. 

Feito para apresentar

O painel lateral do TK5M RGB é feito de vidro tempe-
rado e permite uma ótima apresentação do hardware 
instalado, enquanto o túnel da fonte de alimentação 
oferece um local com economia de espaço para a 
fonte de alimentação. Para uma aparência continua-
mente arrumada, o cabeamento pode ser roteado 
para fora da vista usando as passagens de cabo. 



Espaçoso, apesar do tamanho compacto

Apesar de seu tamanho compacto, componentes 
de alto desempenho também podem ser instalados 
no TK5M RGB: placas gráficas podem ter até 31 cm 
de comprimento, coolers de CPU de até 15,7 cm 
de altura e fontes de alimentação de até 17,5 cm de 
comprimento. 

Pensado em Armazenamento de dados

Além do amplo espaço para componentes, também 
há espaço suficiente para unidades de armazenamento 
de dados: uma unidade de 2,5“ pode ser acomodada 
dentro da gaiola de HDD/SSD e outra pode ser 
anexada em cima dela. Alternativamente, dois HDDs 
de 3,5“ podem ser instalados dentro e na gaiola 
do HDD/SSD. Ainda há espaço para duas unidades 
de 2,5“ na frente da bandeja da placa-mãe e uma 
unidade de 2,5“ também pode ser montada na parte 
superior do túnel da fonte de alimentação.

Conexões Rápidas

No painel de E/S, o TK5M RGB possui duas portas 
USB 3.0, bem como uma porta Type-C com a especifi-
cação USB 3.2 Gen 2. Com uma velocidade de até 10 
gigabits por segundo, a porta Type-C oferece transfe-
rência rápida de dados sempre que necessário. 


