


Com a mid-tower ATX REV220, um elegante design de gabinete com sutil iluminação RGB encontra um novo conceito 
em configuração para PC. Os componentes de hardware são instalados verticalmente ao redor de uma placa-mãe 
que foi rotacionada em 90 graus. Com isso, temos um destaque nada convencional, que é exibido atrás do painel 
lateral extragrande de vidro temperado. Além disso, por fora, o REV220 também dá as costas aos gabinetes de PC 
convencionais e reorganizou o painel lateral de vidro temperado, para que o gabinete possa ser colocado no lado 
esquerdo da área de trabalho sem precisar de ajustes. 

UMA REVOLUÇÃO NO ESTILO



O painel frontal minimalista tem um visual de fibra de 
carbono. No meio dele, encontra-se uma placa de 
alumínio com estrutura prateada, cortada com diamante.  
A sutil retroiluminação RGB ao redor da placa central 
contribui para a iluminação envolvente e dá um toque 
colorido à frente do gabinete. 

O gabinete REV220, 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 adaptadoresdevem ter a configuração de pinos 
5V-D-coded-G e 5V-D-G. Alguns exemplos dessas conexões RGB dos fabrican-
tes maisimportantes de placa-mãe podem ser vista nas imagens abaixo.A confi-
guração da pinação RGB e a nomenclatura dessasconexões podem variar de 
acordo com os fabricantes. Paraobter mais informações sobre compatibilidade, 
consulte omanual da sua placa-mãe ou visite o site do fabricante.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

O VISUAL DE FIBRA DE CARBONO 
ENCONTRA O RGB



CONTROLADOR RGB
ENDEREÇÁVEL DE 8 PORTAS
O REV220 vem com um controlador RGB endereçável pré-instalado. 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 V-D-G.

CONTROLADOR DE CORES MANUAL
O REV220 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 alimentação e à chave de reiniciali-
zação do gabinete. A função de reinicialização do computador é substituída 
por uma nova função que permite alternar e selecionar até catorze modos de 
iluminação ou se desejado, a iluminação pode ser desligada totalmente.
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Como todos os gabinetes da série REV, o REV220 representa um conceito totalmente novo em matéria de configu-
ração do gabinete. Aqui, os componentes de hardware são instalados ao redor de uma placa-mãe rotacionada em 
90 graus. Além do seu apelo visual, o gabinete proporciona uma experiência inteiramente nova em termos de const-
rução e modificação. As conexões da placa-mãe e os slots para cartões adicionais também foram rotacionados em 
90 graus e estão acomodados em um compartimento de cabos com uma tampa magnética. Isso, além das várias 
aberturas para cabos, que foram ajustadas ao design do gabinete, garantem a organização dentro do gabinete. 

UMA CONFIGURAÇÃO DE GABINETE 
EM OUTRO ÂNGULO



O REV220 sempre ficará organizado. Além de um túnel de fonte de alimentação e várias aberturas para cabos, ele 
também possui um espaçoso compartimento de cabos na parte superior.

GERENCIAMENTO DE CABOS

O painel superior possui uma tampa magnética para facilitar o acesso ao compartimento
de cabos e proteger contra sujeira e poeira.

Tampa magnética com filtro de 
poeira e furos para um fluxo 

de ar ideal. 



O cabeamento do hardware integrado pode contornar as aberturas para cabos organizadas de forma lógica atrás 
da bandeja da placa-mãe. O espaço ali é suficiente para permitir que os cabos fiquem presos de forma organizada.

A fonte de alimentação pode ser montada desacoplada dentro do REV200 para evitar vibrações. Isso é suportado 
pelos quatro espaçadores de fonte de alimentação dentro da fonte de alimentação. 

INTERIOR DO GABINETE COM MAIS ESPAÇO 

2,0 cm



Os slots de entrada de ar nas laterais do painel frontal, e as 
três ventoinhas de 120 mm pré-instaladas atrás deles, 
mantêm um forte fluxo de ar no gabinete. Além disso, duas 
ventoinhas RGB Addressable de 120 mm transportam de 
maneira eficaz o ar aquecido para a parte de trás do gabi-
nete e, ao mesmo tempo, fornecem uma iluminação envol-
vente para o hardware instalado. 

AREJADO EM TODOS 
OS NÍVEIS

Se você precisar de mais desempenho de resfriamento, as três ventoinhas atrás do painel frontal podem ser 
trocadas por dois modelos de 140 mm ou um radiador de até 360 mm. Além disso, as ventoinhas no painel traseiro 
podem ser substituídas por duas de 140 mm ou um radiador de até 240 mm.  Até a fonte de alimentação pode ser mon-
tada conforme desejado em duas direções diferentes. Ao mesmo tempo, os filtros de poeira protegem cada uma das 
entradas de ar do gabinete.

Instalação com a fonte instalada para cima Instalação convencional



RECURSOS MODERNOS

Filtro de Poeira Removível 
com Fixador Magnético 

Portas I/O de fácil acesso em
cima do gabinete

Filtro de poeira destacável
embaixo do gabinete

5x
120 mm

ventonhas



HARDWARE SEM 
MEIOS-TERMOS
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A configuração inovadora da série REV não 
significa sacrifícios de hardware. O REV220 
também tem espaço para placas de vídeos 
grandes, com comprimento de até 32,3 cm, 
fontes de alimentação com comprimento de 
20 cm e coolers de CPU com altura de até 16,5 
cm. Também há espaço para até dois HDs de 
3,5" e dois SSDs em caixas removíveis dentro 
do túnel da fonte de alimentação, e outros 
dois SSDs atrás da bandeja da placa-mãe.

Controlador ARGB de 8-Port

A tampa é removível para a 
instalação do radiador

Gaiolas removíveis para HDD/SSD 



ESPECIFICAÇÕES
Geral:
 Fator de forma:  ATX 
 Slots de expansão:  7
 Pintura interior:  
 Sistema de gerenciamento 
  de cabos:  
 Dispositivos de instalação 
  sem ferramentas:  
 Painel lateral:  Vidro temperado
 Peso:  9,0 kg
 Dimensões (C x L x A):  48,0 x 21,5 x 48,5 cm

Compatibilidade RGB:
 Tipo:  Endereçável
 Portas:  8
 Controle manual:  14 Modos
 Compatibilidade daplaca mãe: MSI Mystic Light Sync,
    ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 RGB Pinout:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (Topo):  2
 USB 2.0 (Topo):  2
 Audio (Topo):  

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

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

Compatibilidade:
 Placa mãe: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX 
 Máximo comprimento 
 da placa gráfica: 32,3 cm*
 Máxima altura do cooler 
 do processador: 16,5 cm
 Máximo comprimento da fonte 
 de alimentação: 20,0 cm
 Máxima altura do radiador 
 incl. ventoinha (Frente): 6,4 cm
 Máxima altura do radiador 
 incl. ventoinha (traseiro): 6,0 cm
 Radiador (opcional): Até 360 mm (Painel frontal)
  Até 240 mm (Painel traseiro)

Conteúdo da embalagem:
 REV220  
 Conjunto de acessórios 
 Manual

* 28,5 cm para o slot de expansão (Mini-ITX) acima do túnel da fonte de   
 alimentação

www.sharkoon.com


