


RGB LIT 100 เป็นเคสขนาด ATX midi และไม่ไดม้ดีแีคไ่ฟเทา่นั�นแตย่งัเป็นไฟ RGB อกีดว้ย ดว้ยมุมตา่งๆ ที�สดุแสนจะ
หรหูราอลงัการ ไม่วา่จะพดัลมพรอ้มไฟ Addressable ที�ตดิตั�งไวด้า้นหลงัเคส และเสน้สายแสงไฟที�อยูด่า้นหนา้ 
ที�จะชว่ยสรา้งบรรยากาศที�สดุยอดใหก้บัฮารด์แวรภ์ายใน และแสงเหลา่นี�เกดิจากการสะทอ้นแสงจากไฟที�อยูภ่ายใน
ใหอ้อกมาเป็นลวดลายดงัแผงวงจร ที�ไดท้าํเสน้ลวดลายเอาไวท้ี�กระจกนิรภยัดา้นหนา้ของเคส และดว้ยไฟเหลา่นี�ก็
จะชว่ยดงึดดูสายตาของผูท้ี�ช ื�นชอบไฟไดเ้หนือกวา่การที�มเีพยีงไฟ RGB อยา่งเดยีว และดว้ยพื �นที�ภายในที�
กวา้งขวางก็สามารถตดิตั�งอะไรไดม้ากมายถงึ 6 ตาํแหน่ง ไม่วา่จะเป็นพดัลม หรอืจะเป็นหมอ้นํ�าคอม ก็ยงัมี
พื �นที�เหลอืเฟือและพอจะใหค้ณุตดิตั�งฮารด์แวรอ์นัทรงพลงั ตดิตั�ง SSDs ไดถ้งึ 6 ตวั และเคสของเรามใีหค้ณุทกุ
อยา่งทั�งสไตลแ์ละความจุ



สไตลแ์ละความจภุายในอนัเหลอื
เฟือที�รวมเขา้ดว้ยกนั

สามารถมองฮารด์แวรไ์ดผ่้านกระจกนิรภยัที�ดา้นหนา้และดา้นขา้ง ในขณะที� Power supply, HDDs และเคเบลิ
นั�นไดห้ลบซอ่นสายตาของคณุ โดยที�เก็บไวด้า้นในของอโุมงค ์Power supply หรอืที�ดา้นหลงัของถาดใสเ่มนบอรด์ 
และก็ยงัคงมพีื �นที�มากมายเหลอืเฟือใหค้ณุไดต้ดิตั�งฮารด์แวร ์ไม่วา่จะเป็นการด์จอที�ยาวไดถ้งึ 35 ซม.,CPU 
coolers ที�สงูไดถ้งึ 15.7 ซม. หรอื Power supply ที�สามารถยาวไดส้งูสดุถงึ 21.5 ซม.



สะทอ้นอย่างงดงาม
ดว้ยไฟที�ดา้นหน้าเคส
ที�ดา้นหนา้ของเคส RGB LIT 100 นั�นมาพรอ้มกระจกนิรภยัขนาดใหญท่ี�
พมิพล์วดลายลงบนดา้นหนา้ของเคสเพื�อใหไ้ดล้วดลายแบบแผงวงจรที�มี
ไฟสะทอ้นออกมา เมื�อใชร้ว่มกบัแถบสายไฟ LED ที�ตดิอยูด่า้นใน ก็จะชว่ย
ใหแ้สงไฟที�สะทอ้นออกมานั�นมชีวีติชวีาและมปีระสทิธภิาพมากขึ �น 
ยิ�งกวา่เพยีงแค ่RGB ธรรมดา แตเ่หนือกวา่นั�น

ฮารด์แวรป์ระสทิธภิาพ
ที�มาพรอ้มไฟ
ถงึแมว้า่เคส RGB LIT จะดแูปลกไปหน่อยจากเคสที�คณุเคยเห็น แตม่นัก็
คุม้ที�จะลองเปลี�ยน ดว้ยการนําเสนอตา่งๆ ที�ตวัเคสไดนํ้าเสนอออกมา
ผ่านกระจกนิรภยัที�ดา้นขา้งของเคส ก็ชว่ยทําใหค้ณุเห็นไดช้ดัถงึความ
หรหูราของการดไีซนอ์ยา่งใสใ่จที�อยูภ่ายใน เราไดอ้อกแบบใหภ้ายในเคส
นั�นดเูรยีบหร ูโดยซอ่นสิ�งตา่งๆ ใหพ้น้สายตา แตส่ามารถถอดน็อตหรอื
สกรตูา่งๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย เพื�อใหแ้น่ใจวา่สิ�งเหลา่นั�นจะไม่บดบงัแสงไฟ
จากแถบเสน้สายไฟ addressable LED ที�ดา้นหนา้ของเคส และนั�นจะยิ�ง
ชว่ยทาํใหเ้อฟเฟกตต์า่งๆ นั�นสอ่งสวา่งไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบมากยิ�งขึ �น
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RGB LIT 100 นั�นมาพรอ้มกบัตวัควบคมุ addressable RGB 
ที�ตดิตั�งมาใหค้ณุแลว้ โดยมนัสามารถเชื�อมตอ่กบัเมนบอรด์ 
และเป็นศนูยก์ลางในการควบคมุซงิโครไนซก์บัสว่นประกอบไฟ 
addressable LED ไดถ้งึ 4 ตวัดว้ยกนั โดยสามารถสอ่งสวา่ง
เป็นสไีดม้ากถงึ 16.8 ลา้นส ีและตวัควบคมุนี�สามารถเชื�อมตอ่
กบั power supply ผ่านสายเชื�อมตอ่ SATA ไปยงัเมนบอรด์
ดว้ยหวัพนิชนิด 4-pin หรอื 3-pin สาํหรบัเช ื�อมตอ่ 
addressable LEDs ดว้ยพนิขาออกชนิด 5V-D-coded-G 
หรอื  V-D-G

ตัวคมุสีไฟด้วยมอื
RGB LIT 100 ยงัสามารถเชื�อมตอ่ดว้ยระบบ
เชื�อมตอ่ดว้ยตนเอง โดยตอ่ฟังกช์นัการเชื�อม
ตอ่ผ่านเมนบอรด์ หากไม่มตีวัเช ื�อมตอ่ 
Addressable LED แตด่ว้ยการเชื�อมตอ่แบบนี�
จะทาํใหต้วัควบคมุไฟ RGB ไม่ไดเ้ช ื�อมตอ่เขา้
กบัเมนบอรด์แตจ่ะเป็นการเชื�อมตอ่ผ่าน 
Power supply แทนและสามารถสลบัสเีอฟเฟกต ์
ไดผ่้านทางปุ่ มรเีซท็โดยจะมทีั�งหมด 
14 สเีอฟเฟกตด์ว้ยกนั และสามารถปิดไฟได ้
ทั�งหมดถา้หากไม่ตอ้งการ

สแีดง สเีขยีว สนํี�าเงนิ สขีาว สเีหลอืง สฟ้ีา
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สามารถรวมร่างได้
กับหลายผลิตภัณฑ์
RGB LIT 100 ของเราและผลติภณัฑอ์ื�นๆ 
ของ Sharkoon ที�มสีญัลกัษณ ์
Addressable RGB นั�นลว้นแตม่ี
ใบรบัรองเพื�อใหค้ณุแน่ใจวา่อปุกรณ์
ของเราจะเขา้ไดก้บัอปุกรณข์องคณุ 
ไม่วา่จะเป็น Asus Aura Sync, 
MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion 
และ ASRock Polychrome SYNC .

ผลติภณัฑใ์นนามของ Sharkoon ที�มสีญัลกัษณ ์ "ADDRESSABLE RGB" 
นั�นสามารถใชง้านรว่มกบัผลติภณัฑอ์ื�นไดห้ลากหลายผลติภณัฑ ์เชน่ 
เมนบอรด์ที�มตีวัเช ื�อมตอ่สาํหรบัพดัลมพรอ้มไฟ Addressable LED
หรอืแถบสายไฟ LED ที�มตีวัเช ื�อมตอ่ขาพนิแบบ 5V-D-coded-G และ
 5V-D-G และภาพตวัอยา่งตวัเช ื�อมตอ่ของผูผ้ลติภณัฑเ์มนบอรด์หลกัที�
แสดงอยูท่ี�ดา้นลา่ง จะทาํใหท้ราบวา่การกาํหนดขาพนิ RGB นั�นไม่ไดข้ึ �นอยู่
กบัผูผ้ลติ แตต่วัเช ื�อมตอ่จะแตกตา่งกนัไปตามชื�อของตวัเช ื�อมตอ่ที�ผู ้
ผลติเมนบอรด์นั�นๆ เลอืกใช ้สาํหรบัขอ้มูลเพิ�มเตมิสาํหรบัความเขา้กนั
ไดข้องเมนบอรด์และอปุกรณต์า่งๆ สามารถดไูดท้ี�คูม่อืของเมนบอรด์ 
หรอืเยี�ยมชมไดท้ี�เว็บไซตข์องผูผ้ลติ

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE



เป็นระเบยีบดว้ยระบบ
การจดัการที�ดี

48.1 ซ
ม.ความยาว

การด์จอสงูสดุ 35 ซม.

SSD SSD

15.7 ซม.

43.6 ซม.

สวยงามจนหยดุหายใจ นอกจากรปูลกัษณเ์หลา่
นี�แลว้  RGB LIT 100 ยงัมาออกแบบใหม้ฟัีงกช์นัที�
หลากหลายและพรอ้มใชง้าน ไม่วา่จะเป็นอโุมงค ์
ชอ่งเก็บสายเคเบลิที�ใชง้านไดจ้รงิ อโุมงคเ์ก็บ 
Power supply และตวักรองฝุ่นที�ตดิตั�งอยูท่ี�จดุรบั
อากาศดา้นหลงัเคส

HDD/SSD

SSD

SSD

SSD SSD

ความสงูสงูสดุของ 
Power Supply 21.5 ซม.

HDD/SSD

แผ่นกรองฝุ่นละออง ทั�งสองสามารถนําออกได ้

ตวัควบคมุ ADDRESSABLE RGB 4 พอรต์

ถาดใส ่HDD/SSD สามารถถอดออกได ้

ชอ่งสล็อตที�มเีกลยีวยาวเป็นพเิศษและตาํแหน่งที�
สมบรูณแ์บบสาํหรบัตดิตั�งถาดใส ่HDD/SSD

ขาตั�งเคสแข็งแรงทนทาน



ระบบระบายอากาศที�เหมาะสมที�สุด

พดัลมพรอ้มไฟ 
Addressable RGB 

ขนาด 120 มม.จาํนวน 1 ตวั 
(ตดิตั�งมาแลว้)

สามารถตดิตั�งแทนไดด้ว้ย:
พดัลมขนาด 120 มม. 
จาํนวน 2 ตวั

ฝาเคสดา้นหนา้สามารถถอดออกได ้

พดัลม ขนาด 120 มม. 
จาํนวน 1 ตวั (ตดิตั�งมาแลว้)

ดว้ยพดัลมขนาด 120 มม. ที�ตดิตั�งอยูภ่ายในดา้นหลงัของเคส ที�สดุแสนจะดงึดดูสายตา 
และยงัมาพรอ้มพลงัลมที�จะดดูอากาศตามชอ่งตา่งๆ เขา้มายงัภายในตวัเคส  และ
ดว้ยความพรอ้มที�ใหญถ่งึ 120 มม.นี�ก็ยงัชว่ยใหก้ารไหลเวยีนของอากาศภายในทํา
ไดด้ขีึ �น เพราะจดุตดิพดัลมที�ดา้นหลงันั�นดทีี�สดุเสมอ และยงัเห็นไดช้ดัสวยงาม
จากไฟ Addressable RGB ซึ�งจะชว่ยทาํใหส้วยทั�งภายในและภายนอกดว้ยแสง
ที�สะทอ้นออกมา และ RGB LIT ยงัสามารถตดิตั�งพดัลมเพิ�มไดถ้งึ 4 ตวัดว้ยกนั 
ที�ดา้นหนา้ของเคส 2 ตวั และที�ดา้นบนของเคสอกี 2 ตวั หรอือกีทางเลอืกหนึ�ง
คอืการตดิตั�งการระบายความรอ้นดว้ยระบบนํ�า โดยสามารถใสห่มอ้นํ�าคอมที�
ดา้นหนา้ขนาด 6.4 ซม. และที�ดา้นบนขนาด 5.5 ซม. โดยสามารถตดิตั�งหมอ้นํ�า
คอมพรอ้มพดัลมได ้



ถาดตดิต ั�ง HDD/SSD 
ที�สามารถปรบัเปลี�ยนได้

ถาดใส่ HDD/SSD สามารถถอดออกได ้

ถาดตดิตั�ง HDD/SSD 
ที�สามารถปรบัเปลี�ยนได ้

ถา้หากคณุมอีปุกรณเ์ก็บขอ้มูลเป็นจาํนวนมาก RGB LIT นั�นมพีื �นที�เพยีงพอ
ใหค้ณุตดิตั�ง SSDs ไดถ้งึ 6 ตวัดว้ยกนั โดยสามารถตดิตั�งและซอ่นไวใ้นจดุลบั
สายตาที�ดา้นหลงัของอโุมงค ์Power supply และที�ดา้นหลงัของถาดตดิตั�ง
เมนบอรด์ หรอืสามารถตดิตั�งฮารด์ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ�วแทนการตดิตั�ง SSDs 
ก็ไดเ้ชน่กนั โดยถาดตดิตั�งนั�นสามารถตดิตั�งไดท้ี�ดา้นบนของอโุมงค ์
และถา้หากคณุมสีายไฟจาํนวนมากจาก Power supply คณุก็สามารถนําถาด
ตดิตั�งออกแลว้เก็บสายเคเบลิแทนไดเ้ชน่เดยีวกนั



ข้อมลูจาํเพาะ
ขอ้มูลท ั�วไป:
 มาตรฐานเมนบอรด์ขนาด
  Form Factor:  ATX 
 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์
  และสายสญัญาณ:  7
 การตกแตง่ลวดลายสภีายใน: 

 ตดิตั�งอปุกรณโ์ดย
  ไม่ตอ้งใชเ้คร ื�องมอื:  

 ตวัจดัเก็บสายเคเบลิ:  

 ฝาเคส:  กระจกนิรภยั
 นํ�าหนัก:  6.7 กก.
 ขนาด (ยาว x กวา้ง x สงู):  42.4 x 20.6 x 48.1 ซม.

สามารถใชร้ว่มกบั RGB:
 ชนิดของ:  Addressable
 พอรต์:  4-พอรต์
 ตั�งคา่สดีว้ยตนเองได:้  14 โหมดสี
 ความเขา้กนัไดข้อง  MSI Mystic Light Sync,
  เมนบอรด์:  ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 พนิขาออก RGB:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

นําเขา้/นําออก:
 USB 3.0 (ดา้นบน):  2
 USB 2.0 (ดา้นบน):  1
 Audio (ดา้นบน):  

ชอ่งใสไ่ดรฟ์จาํนวนสูงสุด:
 3.5 นิ�ว:           2
 2.5 นิ�ว:                6

โครงแบบสาํหรบัตดิต ั�งพดัลม:
 ดา้นหนา้เคส:   พดัลมขนาด 120 มม. จาํนวน 1 ตวั (ตดิตั�งมาแลว้) 
                             พดัลมขนาด 120 มม. จาํนวน 2 ตวั (ตวัเลอืก)
 ดา้นหลงัเคส:   พดัลมพรอ้มไฟ Addressable RGB 
                      ขนาด 120 มม. จาํนวน 1 ตวั (ตดิตั�งมาแลว้)
 ดา้นบนสดุ         พดัลมขนาด 120 มม. จาํนวน 2 ตวั 
  ของเคส:            หรอื 140 มม. จาํนวน 2 ตวั (ตวัเลอืก)

สามารถใชร้ว่มกบั:
 เมนบอรด์:             Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX
 ความยาวสงูสดุของการด์จอ:             35 ซม.
 ความสงูสงูสดุของ CPU คลูเลอร:์         15.7 ซม.
 ความยาวสงูสดุของ Power Supply:         21.5 ซม.
 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม 
  รวมพดัลม (ดา้นหนา้):              6.4 ซม.
 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม
  รวมพดัลม (ดา้นบน):              5.5 ซม.
 หมอ้นํ�าคอม (ตวัเลอืก): สงูถงึ 360 มม. (ดา้นหนา้เคส)
   สงูถงึ 280 มม. (ดา้นบนสดุของเคส)

ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย:
 RGB LIT 100
 ชดุสว่นประกอบเพิ�มเตมิ
 คูม่อืการใช ้

www.sharkoon.com


