


Behalve een zijpaneel van gehard glas heeft de REV200 ook een minimalistisch frontpaneel dat doet denken aan een 
kristal. Toch is het meest bijzondere hoogtepunt het revolutionaire behuizingsontwerp met een nieuwe uitstraling. 
We hebben het zijpaneel van gehard glas naar de rechterkant verplaatst, een zeldzaamheid bij het ontwerpen van 
pc-behuizingen, waardoor de gebruiker de behuizing aan de linkerkant van het bureau kan plaatsen, maar toch de 
prachtige binnenste componenten kan tonen. De REV200 is daarom vooral geschikt voor bureaus die met de linker-
kant tegen een muur staan. Omdat de pc-behuizing links op het bureaublad is geplaatst, kan je opstelling worden 
geoptimaliseerd voor meer bewegingsvrijheid voor de muis, grotere muismatten en een beter gebruik van de ruimte 
op je bureau.

NIEUWE UITSTRALING



De revolutionaire REV200-ATX-midi tower levert een adembenemend nieuwe manier om hardware te presenteren en 
een compleet nieuwe ervaring bij het bouwen van je pc. Want vanaf nu kunnen voor de eerste keer grafische kaarten 
verticaal geïnstalleerd worden rond een moederbord dat 90 graden is gedraaid. De vijf voorgeïnstalleerde 
120mm-fans zorgen voor een precieze koeling, terwijl meer dan genoeg kabeldoorvoeren, een kabelcompartiment in 
het bovenpaneel en een multifunctionele tunnel op de bodem van de behuizing garanderen dat alleen de belangrijke 
elementen worden benadrukt door de adresseerbare RGB-verlichting.

REV-OLUTIONAIR ONTWERP 
VAN DE BEHUIZING

* Compatibel met zowel traditionele passief gekoelde grafische kaarten als actief gekoelde kaarten. 
 Installatie  van blower-stijl grafische kaarten wordt niet aanbevolen. Waterkoeling wordt aanbevolen indien mogelijk.



Om ervoor te zorgen dat de verlichting van de behuizing 
optimaal tot zijn recht komt, is de REV200 uitgerust met 
een bijzonder elegant zijpaneel van gehard glas dat geen 
zichtbare schroeven heeft als direct van opzij wordt 
gekeken. De Rev200-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 Polychro-
me SYNC. Deze producten zijn daarom eenvoudig in te 
bouwen in bestaande systemen.

Sharkoon-producten gemarkeerd met het ‘ADDRESSABLE RGB’-logo zijn com-
patibel 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-pin-
configuratie 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.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

KRISTALHELDERE VERLICHTING



8-POORTS ADRESSEERBARE
RGB-CONTROLLER
De REV200 wordt geleverd met een voorgeïnstalleerde, addresseerbare 
RGB-controller. Bij compatibele moederborden fungeert deze als een hub 
voor de besturing en synchronisatie van maximaal acht adresseerbare 
ledcomponenten, die kunnen worden verlicht in maximaal 16,8 miljoen 
kleuren. De controller wordt met een SATA-connector aangesloten op de 
voeding en op een moederbord met een vierpolige of driepolige header voor 
adresseerbare leds met de pinverdeling: 5V-D-coded-G of V-D-G.
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HANDMATIGE KLEURREGELING
De REV200 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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De REV200 blijft altijd netjes van binnen 
dankzij de diverse mogelijkheden om de 
bekabeling uit het zicht te verbergen: 
naast de verschillende kabeldoorvoeren 
zit er ook een ruim kabelcompartiment 
voor de externe moederbord- en kaart-
connecties in de bovenkant van de 
behuizing, wat zorgt voor een georgani-
seerd kabelmanagement. 

NETJES KABELMANAGEMENT

Hier worden de kabels met een kabelclip bij elkaar gehouden en via een kabeldoorvoer naar de buitenkant van de 
behuizing geleid. Het bovenpaneel is voorzien van een magnetische afdekplaat voor eenvoudige toegang tot het 
kabelcompartiment en ter bescherming tegen vuil en stof. 



De bekabeling van de ingebouwde hardware kan rond de kabeldoorvoeren achter de moederbordtray lopen. Hier 
is meer dan voldoende ruimte aanwezig, zodat de kabels netjes bij elkaar kunnen worden gehouden.

De voeding kan ontkoppeld in de REV200 worden gemonteerd om trillingen te voorkomen. Dit wordt ondersteund 
door de vier ontkoppelde afstandhouders in de tunnel voor de voeding.

OPGERUIMD BEHUIZINGSINTERIEUR

2,0 cm



Dankzij dit nieuwe type behuizingsontwerp heeft de REV200 
niet alleen drie adresseerbare RGB-fans achter het front-
paneel, maar ook twee identieke fans achter in de behuizing. 
Hierdoor kan lucht direct op de grafische kaart stromen 
en effectief door de achterkant van de behuizing worden 
getransporteerd. 

AIRFLOW DIE 
EROP AANKOMT

Zelfs de ontkoppelde voeding kan naar wens in twee verschillende richtingen worden gemonteerd. Tegelijkertijd 
beschermen stoffilters alle luchttoevoeren. Als waterkoeling de voorkeur heeft, is er ruimte voor een 240mm-radiator 
in de voor- en/of achterkant van de behuizing. Ook kan er door simpelweg de afdekplaat van de tunnel en één van de 
twee HDD-/SSD-kooien in de tunnel te verwijderen, plaatsgemaakt worden voor een 360mm-radiator in de voorkant 
van de behuizing.          

Fan van voeding naar boven geïnstalleerdStandaard installatie



MODERNE EIGENSCHAPPEN
Kabelloos frontpaneelontwerpVerwijderbare stoffilters

in beide zijkanten van het
frontpaneel

Makkelijk toegankelijke
I/O-poorten aan de bovenkant

Verwijderbaar stoffilter
in het bodempaneel

Gehard glas

5x
adresseerbare

120mm-
RGB-ledfans



VOLOP RUIMTE
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In vergelijking met gebruikelijke 
ontwerpen is het bij de REV200 niet 
nodig om compromissen te sluiten als 
het gaat om de keuze van hardware-
componenten. De behuizing kan grote 
grafische kaarten tot 32,3 cm in lengte 
en CPU-koelers met een hoogte tot 
16,5 cm aan. Daarnaast is er nog 
voldoende ruimte voor voedingen tot 
20 cm in lengte. 

8-poorts adresseerbare 
RGB-controller

Afdekplaat is verwijderbaar 
voor radiatorinstallatie

Verwijderbare HDD-/SSD-kooien



SPECIFICATIES

Algemeen:
 Vormfactor :  ATX 
 Uitbreidingssloten:  7
 Gelakt interieur:  
 Kabelmanagementsysteem:  
 Zijpaneel:  Gehard glas
 Gewicht:  9,0 kg
 Afmetingen (L x B x H):  48,4 x 21,5 x 48,5 cm

RGB-compatibiliteit:
 Type:  Adresseerbaar
 Poort  8-poorts
 Handmatige bediening:  14 modi
 Moederbordcompatibiliteit:  MSI Mystic Light Sync,
    ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 RGB-pintoewijzing:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (boven):  2
 USB 2.0 (boven):  2
 Audio (boven):  

Max. drivebays:
 3,5":  2
 2,5":  4

Fanconfiguratie:
 Frontpaneel: 3x adresseerbare 120mm-RGB-fan
  (voorgeïnstalleerd) of radiator (optioneel)*
 Achterpaneel: 2x adresseerbare 120mm-RGB-fan 
  (voorgeïnstalleerd) of radiator (optioneel)*

Compatibiliteit:
 Moederbord: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX 
 Max. lengte grafische kaart: 32,3 cm**
 Max. hoogte CPU-koeler: 16,5 cm
 Max. lengte voeding: 20,0 cm
 Max. hoogte radiator 
 incl. fan (voor): 6,4 cm
 Max. hoogte radiator 
 incl. fan (achter): 6,0 cm
 Radiatoren (optioneel): Tot 360 mm (frontpaneel)
  Tot 240 mm (achterpaneel)

Inhoud verpakking:
 REV200  
 Accessoiresset
 Handleiding

www.sharkoon.com

* In plaats van fans kunnen optionele radiatoren worden geïnstalleerd.
** 28,5 cm voor het uitbreidingsslot (Mini-ITX) boven de tunnel voor 
 de voeding.


