Các phiên bản case

NIGHT SHARK RGB

NIGHT SHARK Blue

NIGHT SHARK Red

NIGHT SHARK Lite

(3 quạt RGB LED 120 mm)

(3 quạt LED 120 mm)

(3 quạt LED 120 mm)

(Tùy chọn lắp đặt quạt)

Bộ chỉnh RGB kỹ thuật số 8 cổng
NIGHT SHARK RGB bao gồm một bộ chỉnh 8 cổng RGB kỹ thuật số, cùng một dây kết nối với bo
mạch chủ. Bộ chia cho phép những quạt RGB lắp sẵn và tối đa 5 thiết bị RGB bổ sung, có thể dễ
dàng được điều khiển và đồng bộ hóa thông qua phần mềm trên bo mạch chủ. Các thiết bị RGB
sẽ có khả năng chiếu sáng lên đến 16.8 triệu màu với vô vàn các hiệu ứng chiếu sáng.
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Chỉnh màu bằng tay
NIGHT SHARK RGB có chức năng chỉnh màu bằng tay dành cho các bo mạch chủ không có kết nối
RGB kỹ thuật số. Chỉ cần kết nối với một cáp SATA từ bộ nguồn, bạn có thể tùy chọn 14 thiết lập màu
sắc cho các quạt RGB cũng như các thiết bị RGB khác. Tất cả các tùy chỉnh đều được thực hiện thông
qua nút Reset ở mặt trên của thùng máy.
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Bấm nút Reset để
luân chuyển các thiết lập ánh sáng.
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Hệ thống tản nhiệt phong phú

NIGHT SHARK đem đến cho bạn những sự lựa chọn phong phú về
khả năng tản nhiệt. Có đến 8 khu vực để lắp đặt quạt và 3 khu vực
dành cho bộ tản nhiệt. Và tuyệt vời hơn: Nhờ có mặt hông làm
bằng kính cường lực và khoang chứa bộ nguồn đặt ở phía trên
thùng máy, tất cả các thiết bị ở bên trong đều có thể nhìn thấy một
cách rõ ràng.

Hệ thống tản nhiệt phong phú
Mặt trước

2 quạt 140 mm

(Tùy chọn)

1 bộ tản nhiệt 280 mm

(Tùy chọn)

2 quạt 120 mm

(NIGHT SHARK RGB: 2 quạt RGB LED lắp sẵn)
(NIGHT SHARK Blue/Red: 2 Quạt LED lắp sẵn)
(NIGHT SHARK Lite: Tùy chọn lắp đặt quạt)

1 bộ tản nhiệt 240 mm
(Tùy chọn)

Mặt đáy

3 quạt 120 mm
(Tùy chọn)

1 bộ tản nhiệt 360 mm *
(Tùy chọn)

* Kết nối USB 3.0 nội bộ đến bo mạch chủ có thể ảnh hưởng tới không gian lắp đặt bộ
tản nhiệt. Vui lòng kiểm tra trước khi lắp đặt

Hệ thống tản nhiệt phong phú

Mặt hông

Nếu tháo khay lắp đặt
HDD/SDD bổ sung ra, bạn có
thể lắp thêm 2 quạt 120 mm
hoặc 1 quạt 240 mm

Mặt sau

1 quạt 120 mm

(NIGHT SHARK RGB: 1 quạt RGB LED lắp sẵn)
(NIGHT SHARK Blue/Red: 1 quạt LED lắp sẵn)
(NIGHT SHARK Lite: Tùy chọn lắp đặt quạt)

Kẻ đói khát phần cứng!
Để xấy dựng những cỗ máy high-end, bạn sẽ phải cần nhiều không gian hơn cho phần cứng. Hiểu rõ điều đó, chúng
tôi đã tối ưu hóa và mở rộng không gian thùng máy của NIGHT SHARK đến cực đại. Ngoài các linh kiện tiêu chuẩn,
NIGHT SHARK còn sẵn sàng cho cả những bo mạch chủ có 2 hoặc nhiều vi xử lý (SSI CEB / EEB). Và thậm chí bạn có
thể đặt gọn cả những linh kiện có kích thước quá khổ bao gồm card màn hình, bộ nguồn hay bộ tản nhiệt nước. Hơn
nữa, số lượng ổ cứng lên đến ba ổ 3.5" và năm ổ 2.5" cũng có thể nằm gọn trong bụng "chú cá mập" này. Một ổ 5.25"
cũng có thể được lắp ở mặt trước như một bữa ăn nhẹ dành cho chú cá háu đói. Để dễ dàng hơn cho việc lắp đặt và
đảm bảo mọi thứ luôn gọn gàng, NIGHT SHARK được trang bị hệ thống mắc dẫn dây tách biệt. Nhờ đó mà mớ dây
cáp hỗn loạn sẽ nằm gọn đằng sau khay gắn bo mạch chủ. Khe vít dài của NIGHT SHARK còn tạo điều kiện cho bạn
lắp đặt bể chứa cho bộ tản nhiệt chất lỏng.

Tùy chọn lắp đặt đa kích cỡ

Giá đỡ VGA

16 cm

SSD

3.5" HDD

Chiều dài tối đa
card màn hình: 42 cm

ODD

HDD/SSD

SSD

Chiều dài tối đa của bộ ngồn: 29.5 cm

HDD

Phiên bản RGB

Bộ chỉnh LED RGB
Kỹ thuật số
(Chỉ có trên phiên bản RGB)
Khe mắc dẫn dây cáp
SSD

SSD

Khe vít dài, tiện cho việc lắp
đặt bể chứa và ống bơm của
tản nhiệt chất lỏng

Cứng cáp nhưng dễ dàng "chế ngự"
Mặt trước thiết kế trơn

Chân đế rộng và chắc chắn

Khay lọc bụi có thể tháo
rời ở mặt trước

NIGHT SHARK không những có một kích thước to lớn mà còn được trang bị chân đế vững chắc để tối ưu sự ổn định
và an toàn cho phần cứng của bạn. Bạn còn có thể "chế ngự" hoàn toàn được bụi bẩn nhờ có bộ lọc bụi đễ dàng
làm được làm sạch.

Khay lọc bụi siêu bền, có thể tháo rời

Dễ dàng sử dụng các dạng thức kết nối

Thông số kỹ thuật

Thông tin cơ bản:

 Kiểu dáng:
 Khe mở rộng:
 Giá đỡ VGA:
 Sơn nội thất:
 Hệ thống mắc dẫn dây cáp:
 Mặt hông làm bằng kính cường lực:
 Kích thước (L x W x H):

I/O:

 USB 3.0 (Top):
 USB 2.0 (Top):
 Âm thanh (Top):

ATX, E-ATX
7




50.3 x 21.0 x 47.5 cm
2
2


Khoang gắn ổ tối đa:

1
3
5

 5.25":
 3.5":
 2.5":

Lắp đặt quạt:
 Mặt trước:

NIGHT SHARK RGB: 2 quạt RGB LED 120 mm,
NIGHT SHARK Blue/Red: 2 quạt LED 120 mm, NIGHT SHARK Lite: Không bao gồm quạt
2 quạt 120 mm hoặc bộ tản nhiệt (tùy chọn) *
NIGHT SHARK RGB: 1 quạt RGB LED 120 mm,
NIGHT SHARK Blue/Red: 1 quạt 120 mm LED, NIGHT SHARK Lite: Không bao gồm quạt
3 quạt 120 mm hoặc bộ tản nhiệt (tùy chọn) **

 Mặt hông:
 Mặt sau:
 Mặt trên:

Khả năng tương thích:

 Bo mạch chủ:
 Chiều dài tối đa card màn hình:
 Chiều cao tối đa tản nhiệt CPU:
 Chiều dài tối đa bộ nguồn:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
42 cm ***
16 cm
29.5 cm

Gói sản phẩm bao gồm:

NIGHT SHARK, Bộ phụ kiện, Hướng dẫn sử dụng,
Bộ chỉnh RGB kỹ thuật số 8 cổng (Chỉ có trên phiên bản RGB)
* Nếu giá gắn HDD/SSD bổ sung được tháo dỡ
** Kết nối USB 3.0 nội bộ đến bo mạch chủ có thể ảnh hưởng tới không gian lắp đặt bộ tản nhiệt.
Vui lòng kiểm tra trước khi lắp đặt
*** 30 cm nếu bộ tản nhiệt đã được lắp ở mặt hông

Lô hàng
Đơn vị đóng gói: 1
Kích thước (L x W x H): 573 x 276 x 545 mm
Trọng lượng: 9.76 kg
Thuế quan số: 84733080
Sản xuất tại: Trung Quốc

NIGHT SHARK Lite

NIGHT SHARK Red

NIGHT SHARK Blue

NIGHT SHARK RGB

