เวอร์ชันเคส

TG4 RGB

(พัดลมพร ้อมไฟ

RGB LED ขนาด
120 มม. จํานวน 4 ตัว)

TG4 Red

(พัดลมพร ้อมไฟ LED ขนาด
120 มม. จํานวน 4 ตัว)

TG4 Blue

(พัดลมพร ้อมไฟ LED ขนาด
120 มม. จํานวน 4 ตัว)

ตัวควบคุม ADDRESSABLE
RGB 4 พอร์ต

�
TG4 RGB ได ้เตรียมตัวควบคุม Addressable RGB 4 พอร ์ต พร ้อมสายเชือมต่
อกับเมนบอร ์ด

�
ในขณะเดียวกัน ตัวเชือมต่
อยังทําการควบคุมและแสดงสีไฟผ่านทางเมนบอร ์ดซอฟต ์แวร ์อีกด ้วย
ี มากมาย
และสามารถแสดงผลแสงไฟได ้มากถึง 16.8 ล ้านสีพร ้อมด ้วยเอฟเฟ็ กต ์สีอก

or

ตัวคุมสีไฟด้วยมือ
TG4 RGB ยังสามารถแสดงแสงไฟโดยไม่ต ้องใช ้
�
�
อ
ตัวเชือมต่
อ Addressable RGB เพียงเชือมต่
�
ภายในเคสด ้วยสายเชือมต่อ SATA จาก
Power Supply และพัดลมภายในเคส ก็สามารถแสดง
�
ผลสีได ้ถึง 14 โหมดสีด ้วยกัน และสามารถเปลียน
�
โหมดสีได ้โดยการกดทีปุ่ มรีเซ็ตด ้านบนของตัวเคส

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

โหมด 1

โหมด 2

โหมด 3

โหมด 4

โหมด 5

โหมด 6

RGB

สีชมพู

โหมด 7

สีฟ้า

สีเหลือง

สีขาว

� น
สีนําเงิ

สีเขียว

สีแดง

ออกแบบพื�นที�
ใช้สอยภายในอย่างดี
45.5 cm

ช่องใส่ทเก็
ี� บข้อมู ล
มากมายจุใจ
16 cm

43.0 cm

SSD

ความยาวสู งสุด
ของการ ์ดจอ: 37.5 ซม.

SSD

ในตัวเคสสามารถรองร ับไดรฟ์ ขนาด
� ้มากถึง 3 ตัวด ้วยกัน เพียง
2.5 นิ วได
� งเคสด ้านหลังพัดลม
ติดไว ้ทีผนั
�
และทีด ้านล่างของเคสสามารถติดตัง�
HDD ได ้อีกด ้วย และหากต ้องการติด
�
� เพิมเติ
� มก็สามารถ
ตังไดรฟ์
อืนๆ
�
�
ติดตังเพิมเติมได ้บนถาดใส่ HDD ได ้

SSD

ความยาวสู งสุดของ
Power Supply: 26.5 ซม.

�
HDD 2x 3.5 นิว
หรือ HDD 1x 3.5 นิว� +
�
SSD 2x 2.5 นิว

�ั
RGB เวอร ์ชน
ตัวควบคุม Addressable
RGB 4 พอร ์ต

ช่องสําหร ับ
พาดสายเคเบิล

สีสันสดใสและเล็กกะทัดรัด
4x

120 mm

พัดลมพร ้อมไฟ

Addressable RGB LED

ถอดแผ่นกรองฝุ่ นละออง
�
ได ้ทังสองทางจากด
้านหน้าเคส

หรือพัดลม

LED แสดงไฟสีเดียว

กระจกนิ รภัย

เข ้าถึงการใช ้งานพอร ์ต USB 3.0
� ดตังไว
� ้ทีด
� ้านบนสุดของเคส
ทีติ
ได ้อย่างง่ายดาย

แผ่นกรองฝุ่ นละอองสามารถ
นํ าออกได ้จากด ้านล่างของเคส

ข้อมูลจําเพาะ
� :
ข้อมู ลทัวไป
 มาตรฐานเมนบอร ์ด
ขนาด Form Factor:
 ช่องเสียบอุปกรณ์
และสายสัญญาณ:
 การตกแต่ง
ลวดลายสีภายใน:
 ตัวจัดเก็บสายเคเบิล:
 ฝาเคสกระจกนิ รภัย:
 สีผลิตภัณฑ:์
 เวอร ์ช ันเคส:
�
 นํ าหนั
ก:
 ขนาด
(ยาว x กว ้าง x สูง):

� ดลม:
โครงแบบสําหร ับติดตังพั
ATX

พัดลมพร ้อมไฟ RGB LED ขนาด
120 มม. จํานวน 3 ตัว (TG4 RGB)
พัดลมพร ้อมไฟ LED ขนาด
120 มม. จํานวน 3 ตัว (TG4 Red/ Blue)

 ด ้านหลังเคส:

1x 120 mm Addressable RGB LED
Fan (TG4 RGB)
พัดลมพร ้อมไฟ LED ขนาด
120 มม. จํานวน 3 ตัว (TG4 Red/ Blue)

6



Black
RGB, Red, Blue
5.3 กก.

สามารถใช้รว่ มกับ:

45.5 x 20.0 x 43.0 ซม.

นํ าเข้า/นํ าออก:
 USB 3.0 (ด ้านบน):
 ช่องเสียบหูฟัง
(ด ้านบน):

 ด ้านหน้าเคส:

2


 เมนบอร ์ด:
 ความยาวสูงสุด
ของการ ์ดจอ:
 ความสูงสูงสุดของ
CPU คูลเลอร:์
 ความยาวสูงสุดของ
Power Supply:

37.5 ซม.
16 ซม.
26.5 ซม.

� ม,
ผลิตภัณฑ ์ประกอบด้วย: TG4, ชุดส่วนประกอบเพิมเติ

ช่องสําหร ับใส่ไดรฟ์จํานวนสู งสุด:
 3.5 นิ ว� :
�
 2.5 นิ ว:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

2
4

คูม
่ อ
ื การใช,้
ตัวควบคุม Addressable RGB 4 พอร ์ต
� ั านั�น)
(RGB เวอร ์ชนเท่

สินค้าภายในกล่อง
�
จํานวนทีบรรจุ
:1
ขนาด (ยาว x กว ้าง x สูง): 480 x 260 x 515 มม.
�
นํ าหนั
ก: 6.3 กก.
หมายเลขผูเ้ สียภาษีอากร: 84733080
� ต: China
ประเทศทีผลิ
TG4 RGB

TG4 Blue

TG4 Red

