


รปูแบบและความรู้สึกใหม่
นอกเหนือจากแผงดา้นขา้งที�ทาํมาจากกระจกนิรภยัแลว้ REV200 ยงัไดรับัการออกแบบใหม้าในรปูแบบสไตลม์นิิมอล 
และมกีระจกดา้นหนา้เคสที�ใสราวกบัครสิตลั อยา่งไรก็ตาม สิ�งที�สาํคญัที�สดุ และเป็นจดุเดน่ของการออกแบบเคสใหม่นั�น
คอืความรูส้กึที�แปลกใหม่ คอืการยา้ยกระจกฝาเคสจากฝั�งดา้นซา้ยไปดา้นขวา เพื�อใหผู้ท้ี�ถนัดวางเคสไวท้างดา้นซา้ยมอื 
ก็ยงัสามารถมองเห็นความสวยงามภายในของตวัเคสไดอ้ยา่งไม่มเีงื�อนไข และดว้ยความพเิศษของ REV200 ยงัเหมาะ
สาํหรบัโตะ๊คอมที�วางตดิกาํแผงฝั�งซา้ย และยงัใหอ้สิระกบัเมาสแ์ละการเคลื�อนไหวตา่งๆ ไม่วา่แผ่นรองเมา้จะใหญแ่คไ่หน 
ก็ยงัมพีื �นที�เหลอืพอบนโตะ๊คอม



ปฏิวัติการออกแบบเคสสไตล์ใหม่
ดว้ยการดไีซนแ์บบใหม่ และการพฒันาเคสตวัใหม่ REV200 ATX กบัเคสขนาด midi tower ที�มาพรอ้มความประทบัใจ
จนหยดุหายใจ ดว้ยการทาํใหเ้คสนั�นเป็นเหมอืนสถานที�โชวฮ์ารด์แวรใ์นรปูแบบใหม่ และดว้ยประสบการณใ์หม่และเป็น
คร ั�งแรกที�เคสพรอ้มสาํหรบัการตดิตั�งการด์จอในรปูแบบแนวตั�ง แทนที�จะตดิตั�งแนวนอน ดว้ยประสบการณใ์หม่ที�ต ั�งตรง 
90 องศากบัการด์จอ ไม่เพยีงเทา่นี� เรายงัมาพรอ้มพดัลมที�ตดิตั�งมาแลว้ขนาด 120 มม. ถงึ 5 ตวัดว้ยกนั เพื�อใหม้ั�นใจวา่
เคสของคณุจะไดร้บัการระบายอากาศภายในตวัเคสไดอ้ยา่งไรท้ี�ต ิและที�ดา้นบนของเคสยงัมชีอ่งที�สาํหรบัเก็บสายเคเบลิตา่งๆ 
ที�ดา้นลา่งก็มอีโุมงคอ์เนกประสงค ์และดว้ยการออกแบบจะทาํใหค้ณุมั�นใจไดว้า่จะไม่มแีสงไฟอื�นๆ มารบกวนแสงไฟ
ไฮไลทจ์ากพดัลม Addressable RGB

* สามารถเขา้ไดก้บัแผงระบายความรอ้นฮตีซงิกแ์บบเกา่และการด์จอที�มรีะบบระบายความรอ้นแบบแอคทฟีคลูลิ�งที�มพีดัลมรอบดา้น 
   และไม่เหมาะสาํหรบัการด์จอที�มรีะบบระบายความรอ้นแบบพดัลมเดี�ยว หรอืการด์จอแบบโบลวเวอ่ หากเป็นไปไดแ้นะนําใหต้ดิตั�งการด์จอที�
   ใชร้ะบบระบายความรอ้นดว้ยนํ�า



ใสสว่างราวกับคริสตัล
เพื�อใหแ้น่ใจวา่ไฟที�สอ่งสวา่งออกมาจากเคสนั�นจะโชวส์สีนั
สดใสไดอ้ยา่งเต็มที� REV200 จงึไดต้ดิตั�งกระจกนิรภยัแบบใหม่ 
ที�จะไม่ทาํใหค้ณุสามารถมองเห็นน็อตที�ขนัเช ื�อมตอ่ไดเ้มื�อ
มองจากดา้นขา้ง และเคส REV200 สามารถเขา้ไดก้บัผลติ
ภณัฑอ์ื�นๆ ของ Sharkoon ที�มเีคร ื�องหมาย Addressable RGB 
และยงัมใีบรบัรองเพื�อใหค้ณุแน่ใจวา่อปุกรณข์องเราจะเขา้
ไดก้บัอปุกรณข์องคณุ ไม่วา่จะเป็น Asus Aura Sync, MSI 
Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion และ ASRock Polychrome 
SYNC ผลติภณัฑเ์หลา่นี�สามารถเชื�อมตอ่เขา้กบัเคสของเรา
ไดอ้ยา่งง่ายดาย

ผลติภณัฑใ์นนามของ Sharkoon ที�มสีญัลกัษณ ์"ADDRESSABLE RGB" นั�นสามารถ
ใชง้านรว่มกบัผลติภณัฑอ์ื�นๆ ไดห้ลากหลายผลติภณัฑ ์เชน่ เมนบอรด์ที�มตีวัเช ื�อม
ตอ่สาํหรบัพดัลมพรอ้มไฟ Addressable RGB LED หรอืแถบสายไฟ LED ที�มตีวัเช ื�อมตอ่
ขาพนิแบบ 5V-D-coded-G และ 5V-D-G และภาพตวัอยา่งตวัเช ื�อมตอ่ของผูผ้ลติภณัฑ ์
เมนบอรด์หลกัที�แสดงอยูท่ี�ดา้นลา่ง จะทาํใหท้ราบวา่การกาํหนดขาพนิ RGB นั�นไม่
ไดข้ึ �นอยูก่บัผูผ้ลติ แตต่วัเช ื�อมตอ่จะแตกตา่งกนัไปตามชื�อของตวัเช ื�อมตอ่ที�ผูผ้ลติ
เมนบอรด์นั�นๆ เลอืกใช ้สาํหรบัขอ้มูลเพิ�มเตมิสาํหรบัความเขา้กนัไดข้องเมนบอรด์
และอปุกรณต์า่งๆ สามารถดไูดท้ี�คูม่อืของเมนบอรด์ หรอืเยี�ยมชมไดท้ี�เว็บไซตข์อง
ผูผ้ลติ

MSI GIGABYTE ASUS ASROCK ASUS



ตัวควบคมุ ADDRESSABLE
RGB 8 พอร์ต
REV200 มาพรอ้มกบัตวัควบคมุ Addressable RGB 8 พอรต์ สาํหรบัไฟดจิติลั 
Addressable LEDs และยงัสามารถเขา้ได ้กบัเมนบอรด์ทกุแบบ และตวัฮบัยงั
สามารถตอ่ไฟและควบคมุไฟแตล่ะดวงไดม้ากถงึ 8 ตวัดว้ยกนั โดยเชื�อมตอ่ผ่าน
ทางซอฟตแ์วรข์องเมนบอรด์ และสามารถแสดงสไีดม้ากถงึ 16.8 ลา้นสดีว้ยกนั 
สามารถควบคมุโดยการเชื�อมตอ่กบัซอฟตแ์วรเ์มนบอรด์ ตวัควบคมุสามารถ
เชื�อมตอ่ผ่าน Power supply ดว้ยสายเชื�อมตอ่ SATA ผ่านหวัพนิทั�ง 4 พนิ หรอื 
3 พนิ สาํหรบัควบคมุไฟ Addressable LEDs ตามรปูแบบ: 5V-D-coded-G หรอื 
V-D-G

VDG

SATA

แถบไฟ/ พดัลมพรอ้มไฟ
Addressable RGB LED

แถบไฟ/ พดัลมพรอ้มไฟ
Addressable RGB LED

หรอื

หวัพนิเมนบอรด์
Addressable RGB

ตัวคมุสีไฟด้วยมอื
REV200 ยงัสามารถเชื�อมตอ่ดว้ยระบบเชื�อมตอ่ดว้ยตนเอง โดยตอ่ฟังกช์นัการ
เชื�อมตอ่ผ่านเมนบอรด์ หากไม่มตีวัเช ื�อมตอ่ Addressable LED แตด่ว้ยการ
เชื�อมตอ่แบบนี�จะทาํใหต้วัควบคมุไฟ RGB ไม่ไดเ้ช ื�อมตอ่เขา้กบัเมนบอรด์แตจ่ะ
เป็นการเชื�อมตอ่ผ่าน Power supply แทนและสามารถสลบัสเีอฟเฟกต ์ไดผ่้าน
ทางปุ่ มรเีซท็โดยจะมทีั�งหมด 14 สเีอฟเฟกตด์ว้ยกนั และสามารถปิดไฟไดท้ั�งหมด
ถา้หากไม่ตอ้งการ

สแีดง สเีขยีว สนํี�าเงนิ สขีาว

สเีหลอืง

สฟ้ีา

สชีมพู

RGB 
โหมด 1

RGB 
โหมด 2

RGB 
โหมด 3

RGB 
โหมด 4

RGB 
โหมด 5

RGB 
โหมด 6

RGB 
โหมด 7

RESET SW

SATA

แถบไฟ/ พดัลมพรอ้มไฟ
Addressable RGB LED

แถบไฟ/ พดัลมพรอ้มไฟ
Addressable RGB LED



ตัวช่วยจัดการสายเคเบลิ
ภายในเคส REV200 จะดเูนี�ยบเป็นระเบยีบ
อยูเ่สมอ ดว้ยการออกแบบใหภ้ายในเคสมี
จดุเก็บสายเคเบลิใหพ้น้จากสายตา
มากมายหลายจดุดว้ยกนั นอกเหนือจาก
การดไีซนใ์หม้ชีอ่งผ่านสายเคเบลิไวก้บั
ตวัเคสอยา่งกวา้งขวางและมากมายแลว้ 
เรายงัไดเ้พิ�มพื �นที�เพิ�มเตมิในสว่นดา้น
บนของเคสเอาไวส้าํหรบัเช ื�อมตอ่กบั
เมนบอรด์หรอืการด์จอและอปุกรณต์า่งๆ

สามารถนําสายเคเบลิมาพาดเก็บไวไ้ดท้ี�ดา้นบนและจดัรวมเขา้ดว้ยกนัดว้ยคลปิเก็บสายเคเบลิที�จะทาํใหเ้คสของคณุดู
เรยีบรอ้ย และฝาเคสดา้นบนนั�นก็ตดิตั�งแม่เหล็กเอาไว ้ทาํใหค้ณุเปิดปิดและเขา้ถงึสายเคเบลิไดอ้ยา่งง่ายดาย และชว่ย
ป้องกนัฝุ่นและสิ�งสกปรก



การออกแบบภายในเคสอย่างครอบคลมุ
การเดนิสายเคเบลิภายในตวัเคสของฮารด์แวรส์ามารถจดัเก็บสายเคเบลิผ่านชอ่งสาํหรบัพาดเก็บสายเคเบลิ 
และนําไปเก็บซอ่นที�ใตช้อ่งตดิตั�งเมนบอรด์ และภายในยงัมจีดุสาํหรบัเก็บสายเคเบลิอกีมากมายเพื�อใหพ้ื �นที�
ภายในเป็นระเบยีบและเรยีบรอ้ย

2.0 ซม.

ถาดตดิตั�ง Power Supply ของเคส REV200 นั�นสามารถตดิตั�งแยกจากจดุตดิตั�งภายในได ้
และถาดตดิตั�งมาพรอ้มจกุยางเพื�อป้องกนัการสั�นสะเทอืนภายในเคส 
และถาดตดิตั�งยงัไดเ้ตรยีมพรอ้มเทา้ยางที�ก ั�นระยะสเปซเซอรส์าํหรบัตดิตั�ง Power Supply ในอโุมงคม์าดว้ย



พลังลมที�ปล่อยลม
ได้อย่างถกูจดุ
ดว้ยการดไีซนแ์บบใหม่ของเคสจงึทาํให ้ REV200 นั�นไม่เพยีง
แตส่ามารถตดิตั�งพดัลมพรอ้มไฟ Addressable RGB ไดถ้งึ 3 
ตวัที�ดา้นหนา้ของเคสเทา่นั�น แตย่งัสามารถตดิตั�งไดเ้พิ�มอกี 2 
ตวัไดท้ี�ดา้นหลงัของเคส และดว้ยเหตนีุ�จงึทาํใหส้ามารถเป่าลม
ใสก่ารด์จอไดโ้ดยตรง และยงัชว่ยทาํใหล้มภายในเคสนั�นไหล
เวยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

แมแ้ต ่Power Supply ก็สามารถตดิตั�งไดต้ามแตใ่จตอ้งการในสองวธิทีี�แตกตา่งกนั และในขณะเดยีวกนั 
แผ่นกรองฝุ่นละอองก็ยงัปกป้องตวัอปุกรณใ์นแตล่ะดา้นมุมที�ดดูลมเขา้มาในเคสใหป้ลอดฝุ่น และถา้หากตอ้งการ
ตดิตั�งระบบทาํความเย็นดว้ยนํ�า ก็ยงัมพีื �นที�สาํหรบัตดิตั�งหมอ้นํ�าคอมขนาด 240 มม. ในที�ดา้นหนา้และดา้นหลงัของเคส 
นอกจากนี�ฝาอโุมงตดิตั�ง Power Supply ยงัสามารถถอดออกไดอ้ยา่งง่ายดายทั�งสองดา้น และที�ฝาดา้นบนยงัสามารถ
ใสถ่าดสาํหรบัตดิตั�ง HDD/SSD เพิ�มไดอ้กีดว้ย และยงัมพีื �นที�เหลอืพอสาํหรบัตดิตั�งหมอ้นํ�าคอมที�ดา้นหนา้ของเคส
ในขนาด 360มม. อกีดว้ย

การตดิตั�งมาตรฐาน การตดิตั�ง Power Supply ใหพ้ดัลมอยูด่า้นบน



ฟีเจอร์สดุทันสมยั
แผ่นกรองฝุ่นละอองสามารถ
ถอดออกไดท้ั�งสองดา้นที�
ดา้นหนา้ของเคส

ดไีซนด์า้นหนา้เคสแบบไรส้าย

กระจกนิรภยั

พดัลมพร้อมไฟ
Addressable 

RGB LED
ขนาด 120 มม.

จาํนวน 5 ตัว

ตดิตั�งพอรต์ นําเขา้/นําออก 
ไวท้ี�ดา้นบนเพื�อใหเ้ขา้ถงึการ
เชื�อมตอ่ที�ง่ายดาย

แผ่นกรองฝุ่นละอองสามารถ
นําออกไดท้ี�ดา้นลา่งของเคส



พื�นที�ภายในที�กว้างขวาง
หากเปรยีบเทยีบการดไีซนแ์บบทั�วๆ 
ไปแลว้ REV200 นั�นมคีวามออ่นขอ้ให ้
กบัเคสเหลา่นั�น เพราะวา่ภายในมพีื �นที�
สาํหรบัจแุละตดิตั�งฮารด์แวร ์ขนาดตา่งๆ 
ได ้ไม่วา่จะเป็นการด์จอที�มคีวามยาว
ไดส้งูถงึ 32.3 ซม. และ CPU คลูเลอรท์ี�มี
ขนาดสงูไดถ้งึ 16.5 ซม. และยงัมพีื �นที�
เหลอืสาํหรบัตดิตั�งแหลง่จา่ยไฟ 
Power Supply ไดถ้งึ 20 ซม.

48.4 ซม.
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ฝาครอบสามารถถอดออก
ไดเ้พื�อตดิตั�งหมอ้นํ�า

SSD SSD

ตวัควบคมุ ADDRESSABLE
RGB 8 พอรต์

ความสงูสงูสดุของ 
Power Supply 20 ซม.

สามารถถอดถาดตั�งตั�ง 
HDD/SSD ออกได ้

SSD SSD

HDD HDD



ข้อมลูจาํเพาะ
ขอ้มูลท ั�วไป:
 มาตรฐานเมนบอรด์ขนาด Form Factor:    ATX 
 ชอ่งเสยีบอปุกรณแ์ละสายสญัญาณ:     7
 การตกแตง่ลวดลายสภีายใน:       
 ตวัจดัเก็บสายเคเบลิ:       
 ฝาเคส:             กระจกนิรภยั
 นํ�าหนัก:             9.0 กก.
 ขนาด (ยาว x กวา้ง x สงู):             48.4 x 21.5 x 48.5 ซม.

สามารถใชร้ว่มกบั RGB:
 ชนิดของไฟ:  Addressable
 พอรต์:  8 พอรต์
 ตั�งคา่สดีว้ยตนเองได:้  14 โหมดสี
 ความเขา้กนัไดข้อง   MSI Mystic Light Sync,
  เมนบอรด์:  ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 พนิขาออก RGB:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

นําเขา้/นําออก:
 USB 3.0 (ดา้นบน):  2
 USB 2.0 (ดา้นบน):  2
 ชอ่งเสยีบหฟัูง (ดา้นบน):  

ชอ่งใสไ่ดรฟ์จาํนวนสูงสุด:
 3.5 นิ�ว:  2
 2.5 นิ�ว:  4

โครงแบบสาํหรบัตดิต ั�งพดัลม:
 ดา้นหนา้เคส:             พดัลมพรอ้มไฟ Addressable RGB ขนาด 120 มม.
                                    จาํนวน 3 ตวั (ตดิตั�งมาแลว้) หรอืหมอ้นํ�าคอม (ตวัเลอืก)*
 ดา้นหลงัเคส:             พดัลมพรอ้มไฟ Addressable RGB ขนาด 120 มม.
                                    จาํนวน 2 ตวั (ตดิตั�งมาแลว้) หรอืหมอ้นํ�าคอม (ตวัเลอืก)*

สามารถใชร้ว่มกบั:
 เมนบอรด์:  Mini-ITX, Micro-ATX, ATX 
 ความยาวสงูสดุของการด์จอ:  32.3 ซม.**
 ความสงูสงูสดุของ CPU คลูเลอร:์  16.5 ซม.
 ความยาวสงูสดุของ Power Supply: 20.0 ซม.
 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม 
 รวมพดัลม (ดา้นหนา้):  6.4 ซม.
 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม 
 รวมพดัลม (ดา้นหลงั):  6.0 ซม.
 หมอ้นํ�าคอม (ตวัเลอืก):  ไดถ้งึ 360 มม. (ดา้นหนา้เคส)
   ไดถ้งึ 240 มม. (ดา้นหลงัเคส)

ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย:
 REV200  
 ชดุสว่นประกอบเพิ�มเตมิ
 คูม่อืการใช ้

* ตวัเลอืก หมอ้นํ�าคอมสามารถตดิตั�งแทนที�พดัลมได ้
** สามารถตอ่ขยายชอ่งสล็อต (Mini-ITX) ขนาด 28.5 ซม. ไดเ้พิ�มเตมิที�
     ดา้นบนอโุมงคจ์ดัเก็บ Power Supply 

www.sharkoon.com


