Laat de kleuren stromen: de RGB FLOW van Sharkoon presenteert zich als een elegante, maar toch
onopvallende ATX-midi tower met een zijpaneel van gehard glas en een zwart frame met duidelijke lijnen.
Het minimalistische ontwerp wordt doorsneden door een stroom van kleuren, die door de twee geïntegreerde
ledstrips van het frontpaneel naar de zijkant van de behuizing stroomt. Hierdoor krijgt de ingebouwde
hardware een sfeervol accent. De RGB FLOW is niet alleen een blikvanger, want met zijn mesh-element op het
frontpaneel, plaatsen voor zes fans of een radiator, en talrijke installatiemogelijkheden voor dataopslag, is hij
ook een ideaal tehuis voor je hardware.

GA MET DE FLOW MEE
De RGB FLOW is uitgerust met twee adresseerbare ledstrips die het
front- en zijpaneel visueel verbinden. Beide strips zijn gekoppeld in
een daisy chain en kunnen eenvoudig worden bediend met de
vierpoorts RGB-controller, die in de behuizing is geïntegreerd. Met
de resetknop op de behuizing kunnen veertien verlichtingsmodi
worden gekozen. Als alternatief kunnen de ledstrips en tot drie
andere RGB-componenten worden aangestuurd via een moederbord
dat is voorzien van de juiste software en een RGB-header met een
5V-D-coded-G- of 5V-D-G-pinconfiguratie.

WINDOW MET
RGB-ACCENT
De RGB FLOW heeft een zijpaneel van gehard glas waarachter de geïnstalleerde hardware wordt getoond. Bij het zijpaneel is er geen duidelijke bevestiging te zien; het wordt alleen aan de achterkant van de behuizing bevestigd
met eenvoudig te verwijderen duimschroeven. Bovendien wordt de hardware
in perspectief geplaatst, verlicht in een grote keuze aan kleuren dankzij de
ledstrip aan de onderkant van het glaspaneel.

4-POORTS ADRESSEERBARE RGB-CONTROLLER
De RGB FLOW wordt geleverd met een voorgeïnstalleerde RGB-controller. Hiermee kunnen tot vier adresseerbare ledcomponenten worden aangestuurd en
gesynchroniseerd via de moederbordsoftware. De
controller wordt met een SATA-connector op de
voeding aangesloten naar ofwel een moederbord met
een vierpolige of een driepolige header voor adresseerbare leds met de configuratie: 5V-D-coded-G
of V-D-G.
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HANDMATIGE KLEURREGELING
De RGB FLOW heeft ook een handmatige kleurregeling voor moederborden die geen headers voor adresseerbare ledcomponenten hebben. Hierbij is de RGB-controller niet aangesloten op het moederbord, maar
op de voeding en de resetknop van de behuizing. De resetfunctie wordt dan vervangen door een nieuwe
functie, die het mogelijk maakt om tot veertien verlichtingsmodi te doorlopen en te selecteren of, indien
gewenst, de verlichting uit te schakelen.
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EENVOUDIG IN
TE BOUWEN
De RGB FLOW-behuizing,
samen met alle andere
Sharkoon-producten voorzien
van het 'Addressable RGB'logo, is gecertificeerd voor
Asus Aura Sync, MSI Mystic
Light Sync, Gigabyte Fusion en
ASRock Polychrome SYNC.
Optioneel verkrijgbare
SHARK Blades-RGB-fans en
-strips kunnen ook eenvoudig
in bestaande systemen worden
ingebouwd.

Sharkoon-producten gemarkeerd met het ‘ADDRESSABLE RGB’-logo
zijn compatibel met moederborden die voorzien zijn van headers voor
adresseerbare RGB-ledfans en -strips. De headers moeten de pinconfiguratie 5V-D-coded-G of 5V-D-G hebben. Voorbeelden van deze
RGB-aansluitingen bij de meest belangrijke moederbordfabrikanten
staan hieronder afgebeeld. De RGB-pinconfiguratie is onafhankelijk
van de fabrikant, maar de benaming en markering van deze aansluitingen kan wel per fabrikant verschillen. Voor meer informatie over
compatibiliteit, raadpleeg de handleiding van het moederbord of
bezoek de website van de fabrikant.
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COMPACT ONTWERP
MET TUNNEL VOOR VOEDING
42,4 cm

De RGB FLOW heeft een compact
ontwerp dat er overal goed uitziet
zonder compromissen te hoeven
sluiten op het gebied van compatibiliteit.
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Max. lengte
grafische kaart: 35 cm
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Verwijderbare stoffilters
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4-poorts adresseerbare RGB-controller
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Verwijderbare HDD-/SSD-kooi
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Ovale uitsparingen voor het verplaatsen
van de HDD-/SDD-kooi
HDD/SSD

Max. lengte
voeding: 21,5 cm

HDD/SSD

Stabiele voetjes

OPTIMALE AIRFLOW
Optionele installatiemogelijkheden:
1x 120mm-fan

2x 120mm-fans

Afneembaar front

De ATX-midi tower is onder de ledstrip op het frontpaneel voorzien van een
rooster van fijne mesh, wat zorgt voor een optimale luchttoevoer die wordt
aangevoerd door de voorgeïnstalleerde 120mm-fan. Indien gewenst kunnen
er nog vijf fans in de behuizing worden geïnstalleerd. Twee extra 120mm-fans
vinden ruimte achter het frontpaneel, terwijl er nog één kan worden geïnstalleerd op het achterpaneel en de twee andere passen onder het bovenpaneel.
Ondanks het compacte ontwerp heeft de RGB FLOW ook ruimte voor radiatoren, met 6,4 cm beschikbaar achter het frontpaneel en 5,5 cm onder het
bovenpaneel.

1 x 120mm-fan
(voorgeïnstalleerd)

AANPASBARE HDD-/SSD-KOOI

Verwijderbare HDD-/SSD-Kooi

Rubberen pads voor
geluiddemping bij trillingen

Als er extra ruimte nodig is achter het frontpaneel kan de HDD-/SSD-kooi snel
en eenvoudig worden verplaatst. Draai hiervoor de vier montageschroeven,
die de HDD-/SSD-kooi op zijn plaats houden, onder de RGB Flow los. Schuif de
kooi vervolgens langs de ovale uitsparingen in de gewenste positie. Zodra hij
op zijn plaats zit, zet je de kooi weer op de bodem van de behuizing vast door
de vier montageschroeven aan te draaien.

SPECIFICATIES
Algemeen:
 Vormfactor:
 Uitbreidingssloten:
 Gelakt interieur:
 Gereedschapsloze installatie:
 Kabelmanagementsysteem:
 Zijpaneel:
 Gewicht:
 Afmetingen (L x B x H):
RGB-compatibiliteit:
 Type:
 Poort:
 Handmatige bediening:
 Moederbordcompatibiliteit:

 RGB-pintoewijzing:

ATX
7



Gehard glas
6,0 kg
42,4 x 20,6 x 48,1 cm

Adresseerbaar
4-poorts
14 modi
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (boven):
 USB 2.0 (boven):
 Audio (boven):

2
1


Max. drive bays:
 3,5":
 2,5":

2
6

Fanconfiguratie:
 Frontpaneel:
 Achterpaneel:
 Bovenpaneel:

Compatibiliteit:
 Moederbord:
 Max. lengte grafische kaart:
 Max. hoogte CPU-koeler:
 Max. lengte voeding:
 Max. hoogte radiator
incl. fan (voor):
 Max. hoogte radiator
incl. fan (boven):
 Radiatoren (optioneel):

1x 120mm-fan (voorgeïnstalleerd)
2x 120mm-fan (optioneel)
1x 120mm-fan (optioneel)
2x 120mm-fan of 2x 140mm-fan
(optioneel)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
35 cm
15,7 cm
21,5 cm
6,4 cm
5,5 cm
Tot 360 mm (frontpaneel)
Tot 280 mm (bovenpaneel)

Inhoud verpakking:
 RGB FLOW
 Accessoiresset
 Handleiding

www.sharkoon.com

