
Met de ELITE SHARK CA700 presenteert Sharkoon een indrukwekkende premiumbehuizing. Zijn fraaie contouren en uitzonderlijke 
vakmanschap sluiten perfect aan op de kenmerken en kolossale afmetingen van de CA700. De behuizing biedt genoeg ruimte voor 
maximaal acht RGB-fans en een waterkoelingssysteem met twee radiatoren van 360 mm, terwijl de grafische kaart ook verticaal kan 
worden geplaatst. Bovendien kan de behuizing middels zijn voet in vier verschillende posities worden gekanteld. 

Ideale koelprestaties

Met zijn elegante ontwerp is de ELITE SHARK CA700 
zo vormgegeven dat hij aan alle kanten mogelijkhed-
en biedt voor een ideale luchtdoorstroom. Zelfs als 
het systeem op maximale capaciteit wordt gebruikt, 
is ideale koeling altijd gegarandeerd.  

Er kunnen maximaal acht RGB-LED-fans van 120 mm 
worden geïnstalleerd om de ingebouwde hardware 
e�ectief te koelen. Vijf fans zijn alvast voorgeïnstalle-
erd voor direct gebruik.

En natuurlijk kan de ELITE SHARK CA700 van binnen 
ook met water worden gekoeld. Maar wat deze 
behuizing zo bijzonder maakt, is de mogelijkheid om 
twee radiatoren van 360 mm tegelijk te installeren: 
eentje bovenin de behuizing en eentje naast het 
moederbord.  

De pomp of het reservoir kan rechtop op de bodem 
van de behuizing worden bevestigd of op een 
verwijderbare montageplaat naast de moederbordtray.



Gemaakt voor indrukwekkende verlichting

Het enorme formaat van de behuizing maakt het 
mogelijk om de verlichte componenten in vol ornaat 
te showen.  

In combinatie met een uitgebreid waterkoelingssys-
teem zullen je onderdelen er schitterend uitzien. De 
grafische kaart kan desgewenst verticaal worden 
geïnstalleerd, waarbij al zijn pracht en praal zichtbaar 
zijn door het zijpaneel van gehard glas.

Futuristisch ontwerp

Normale pc-behuizingen zijn doorgaans te herkennen 
aan hun simpele, rechthoekige vormen.  

Maar de ELITE SHARK CA700 is allesbehalve 
normaal, en dat zie je ook terug in zijn ontwerp en 
vorm: zijn zeshoekige profiel trekt meteen de 
aandacht, net als zijn futuristische design met een 
open frame, dat zorgt voor een constante luchtdoor-
stroom. 

Stijl en e�ciëntie zijn nog nooit zo goed in harmonie 
gebracht. Extravagantie die laat zien dat jij tot de elite 
behoort.

Echt anders dan anders

De ELITE SHARK CA700 imponeert met zijn indruk-
wekkende, onconventionele vorm en zijn grote 
eendelige voet. De behuizing is dus niet alleen een 
blikvanger, maar biedt ook de mogelijkheid om hem 
in vier posities te kantelen. 



Alles aan boord

Om te zorgen dat je niet beperkt wordt bij het 
bouwen van je eigen systeem, wordt de CA700 
geleverd met twee bevestigingsframes om een 
videokaart verticaal te installeren; eentje voor kaarten 
die twee sloten vereisen en eentje voor kaarten die 
drie sloten nodig hebben. Naast de twee bevesti-
gingsframes wordt natuurlijk ook een riser-kabel van 
hoge kwaliteit meegeleverd.

Aan de rechterkant van de behuizing kunnen de 
kabels eenvoudig en slim worden ingedeeld en 
vervolgens achter het zijpaneel verborgen worden. 
Het glazen zijpaneel aan de linkerkant kan makkelijk 
worden geïnstalleerd en verwijderd dankzij een 
beugel die het paneel van onderaf ondersteunt. Het 
voorste paneel kan open worden getild om de 
geïnstalleerde fans aan de binnenzijde te controleren. 

Dankzij de beschermende PTFE-voetjes is het 
voorste paneel soepel te openen zonder dat er 
krassen ontstaan in de verflaag.  

Om bij de RGB-fans te komen, kan niet alleen het 
voorste, maar ook het bovenste paneel worden 
geopend. Met de meegeleverde inbussleutel kunnen 
beide panelen ook op hun plek worden vastgezet. Op 
deze manier hoeven ze niet voortdurend op hun plek 
te worden gehouden en heb je beide handen vrij om 
aan de behuizing en de fans te werken.

Veel ruimte voor grootse prestaties

Grote grafische kaarten met een maximale lengte 
van 47,5 cm kunnen makkelijk worden geïnstalleerd, 
zonder de grenzen van de behuizing te overschrijden 
of het gebruik van de andere sleuven te belemmeren, 
als die nodig zijn. 

Er kunnen tot twee 3,5" HDD's of zes 2,5" SSD's 
worden geïnstalleerd in de CA700, evenals een 
CPU-koeler van maximaal 16,5 cm.


