Gabinete desenvolvido
especialmente para gamers!

3x

140 mm
RGB LED Fans

2x

USB 3.0
RadiatorMounting
for up to

280 mm
Possible

Graphics
Cards
up to

Installable

Características
 Gabinete ATX
 Sistema de gerenciamento de cabos otimizado
 Painel lateral feito de vidro temperado  Fluxo de ar otimizado
 Ventoinhas LED pré-instaladas
 Instalação sem ferramentas
e filtros de poeira
de dispositivos

RGB Hub de 6 portas
As ventoinhas RGB pré-instaladas, fornecem tiras em LED
mais dois elementos RGB adicionais são facilmente controlados e sincronizados dentro do DG7000-G RGB através
do software da placa-mãe, graças ao hub RGB de 6 portas
incluso para placas-mãe com um conector de 12V-G-R-B
e pode iluminar-se em aproximadamente até 16,8 milhões
de cores.
Real

RGB
color control

Adaptador de 5-pin para 4-pin para
placas-mãe com um conector de 5-pin

Controle de cor manual
O DG7000-G RGB possui um controle de cor manual para placas-mãe sem nenhum conector
12V-G-R-B. Uma vez instalado dentro do gabinete e conectado a um conector SATA da fonte
de alimentação, a tira LED inclusa, bem como outros elementos LED e as ventoinhas podem
ser iluminadas em uma das seis cores, ou completamente em branco, através de uma alça no
controle de cores manual.

Funcionalidade inigualável
470 mm

Max. Height
CPU Cooler:

17.5 cm

470 mm

Instalação sem ferramentas para
dois 5.25" Drivers

Comprimento máximo placas gráficas: 38 cm

Máximo comprimento
fonte de alimentação: 23 cm
Montagem desacoplada para
três discos rígidos 3.5" ocultos

Suportes verticais para
dois 2.5" HDD/SSDs

Painel com fendas para
melhor circulação de ar

Fonte de alimentação, filtro de poeira
destacáveis e pés de borracha para
atenuação de ruído

Arranjo sistemático

Graças a um sistema de gerenciamento de cabos otimizado e painéis discretos na
parte inferior do gabinete, o DG7000-G RGB garante uma aparência arrumada.

Configuraçãoes variáveis de ventoinhas
Painel frontal
2x 140 mm Ventoinhas RGB LED
(Pré instalado)

2x 120 mm ventoinhas
(Opcional)

280 mm Radiador
(Opcional)

Painel traseiro

1x 140 mm Ventoinha RGB LED (Pré instalado)
1x 120 mm ventoinha (Opcional)

Painel superior

2x 120 mm ventoinhas

2x 140 mm ventoinhas

(Opcional)

(Opcional)

3x

140 mm
Ventoinhas LED

Filtro de poeira pré instalado para proteção interior

Filtro de poeira removível

Filtro de poeira com fecho magnético
no painel superior

Filtro de poeira destacável no
painel frontal

Especificações
Geral:
 Fator de forma:
 Slots de expansão:
 Pintura interior:
 Instalação sem ferramentas
de dispositivos:
 Sistema de gerenciamento
de cabos:
 Painel lateral de vidro
temperado 4 mm:
 Peso:
 Dimensões (L x W x H):

 Painel frontal:
ATX
7



2x 140 mm Ventoinha RGB LED
(Pré instalado) ou radiador (Opcional)
1x 140 mm Ventoinha RGB LED
(Pré instalado)
2x 120 mm ou 2x 140 mm ventoinha
(Opcional)

Compatibilidade:


8.2 kg
47 x 21 x 47 cm
2
2


Compartimentos de unidade:
 5.25":
 5.25" ou 3.5":
 5.25" para 3.5"
Tampa do compartimento:
 3.5"
 3.5" ou 2.5":
 2.5":

 Painel traseiro:
 Painel superior:

I/O:
 USB 3.0 (Frontal):
 USB 2.0 (Frontal):
 Audio (Frontal):

Configuração da ventoinha:

1
1

 Placa mãe:
 Máximo comprimento
da placa gráfica:
 Máxima altura CPU Cooler:
 Máximo comprimento
da fonte de alimentação:
 Máxima altura do radiador
incl. ventoinha (Frontal):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Conteúdo da embalagem:

DG7000-G RGB, Conjunto de acessórios,
Hub RGB de 6 portas,
adaptador de 5-pin para 4-pin,
controle de cor manual,
Tiras de RGB LED S1, manual

38.0 cm
17.5 cm
23.0 cm
5.7 cm

1
1
2
2

Caixa de remessa
Embalagem de remessa: 1
Dimensões: (L x W x H): 510 x 275 x 535 mm
Peso: 9.33 kg
Tarifa de alfândega nº.: 84733080
País de origem: China

DG7000-G RGB

www.sharkoon.com/pt

