
ELITE SHARK CA700 ile Sharkoon etkileyici bir premium kasa sunuyor. Çarpıcı hatları ve yüksek kaliteli işçiliği, CA700'ü oluşturan 
sayısız özellik ve muazzam boyutlarla uyumludur. Sekiz adede kadar RGB fanı ve iki 360 mm radyatörlü bir su soğutma sistemi, kasanın 
içinde yer bulabilirken, grafik kartı da dikey olarak konumlandırılabilir. Ek olarak, kasa gövdesi tabanı aracılığıyla dört pozisyonda eğilebilir 
ve kilitlenebilir.

İdeal Soğutma Performansı

Zarif tasarımıyla ELITE SHARK CA700, her tarafından 
ideal bir hava akışına olanak tanıyacak şekilde 
oluşturulmuştur. Sistem tam kapasite kullanıldığında 
bile ideal bir soğutma her zaman sağlanacaktır. 

Kurulu bileşenleri etkin bir şekilde soğutmak için sekiz 
adede kadar 120 mm RGB LED fan için kurulum 
seçenekleri vardır. 

Hemen kullanım için beş fan önceden monte 
edilmiştir ve elbette ELITE SHARK CA700 için suyla 
soğutma da kullanılabilir. Bununla birlikte, bu kasada 
özel olan şey, aynı anda biri kasanın üstünde ve diğeri 
de ana kartın yanında olmak üzere iki adet 360 mm 
radyatör kurma seçeneğinizin olmasıdır: biri kasanın 
üstünde, diğeri ana kartın yanında.  

Pompa veya hazne, kasanın altına dik olarak veya 
anakart tepsisinin yanındaki çıkarılabilir bir montaj 
paneline takılabilir.



Etkileyici Aydınlatma İçin Seçenekler

Kasanın tam boyutu, aydınlatılan bileşenlerin uygun 
şekilde açık bir şekilde görüntülenmesine izin verir.  

Bunlar, kapsamlı bir su soğutma sistemi ile birlikte, 
mükemmel bir şekilde kendilerini sergileyecek. 
İstenirse, ekran kartı dikey olarak monte edilebilir ve 
böylece temperli camdan yapılmış yan panel sayesin-
de tüm ihtişamıyla parlamasına izin verilir.

Fütüristik Dizayn

Sıradan PC kasaları basit ve dikdörtgen formlarıyla 
tanınır.   

Ancak ELITE SHARK CA700, tasarımı ve şekliyle 
alışılmışın oldukça dışındadır: Altı kenarlı konturu ve 
sürekli hava akışı sağlayan fütüristik, açık çerçeve 
tasarımı hemen dikkat çeker. 

Tarz ve verimliliği bir araya getiren kasa, size seçkinler 
arasına yerleştirecek.

Tamamen Eşsiz

ELITE SHARK CA700, alışılmışın dışındaki formu ve 
geniş tek tabanıyla baştan çıkarıcıdır. Göz alıcılı 
tasarımının yanı sıra, kasa aynı zamanda dört 
pozisyonda eğilme ve kilitlenme seçeneği de sunar.



Her Şey Üzerinde

Donanımınızı sınır tanımadan oluşturmanızı sağlamak 
için CA700, bir grafik kartını dikey olarak takmak için, 
bir tanesi iki yuva gerektiren kartlar ve diğeri üç yuva 
gerektiren kartlar için iki montaj çerçevesiyle birlikte 
gelir. Tabii ki, iki montaj çerçevesine ek olarak, yüksek 
kaliteli bir yükseltici kablo da kutu içeriğine dahildir.

Kasanın sağ tarafında, kablolar kolayca ve akıllıca 
düzenlenebilir ve ardından yan panelin arkasına 
gizlenebilir. Sol taraftaki cam yan panel, paneli alttan 
destekleyen montaj braketi sayesinde kolaylıkla takılıp 
çıkarılabilir. 

Koruyucu PTFE pedler, boya üzerinde herhangi bir 
çizik bırakmadan ön panelin sorunsuz bir şekilde 
açılmasını sağlar. 

RGB fanlarına erişim sağlamak için sadece ön panel 
değil üst panel de açılabilir. Bunlar, ayrıca kutuda 
gelen altıgen anahtar kullanılarak yerine sabitlenebilir. 
Bu şekilde, panellerin sürekli olarak yerinde tutulması 
gerekmez. Kasa ve fanlar üzerinde çalışmak için her 
iki eliniz de serbesttir.

Çok Fazla Performans İçin Çok Alan

47,5 cm uzunluğa kadar büyük ekran kartları, kasa 
sınırlarını aşmadan veya gerektiğinde diğer yuvaların 
kullanımını kısıtlamadan kolayca takılabilir.   

CA700'e iki adede kadar 3,5" HDD veya altı adet 
2,5" SSD ve ayrıca 16,5 cm'ye kadar CPU soğutucusu 
takılabilir. 


