


Temperli camdan yapılmış bir yan panel dışında, REV200 aynı zamanda bir kristali andıran minimalist bir ön panele sahiptir. 
Bununla birlikte, en özel vurgu, yeni bir görünüm ve his ile devrim niteliğinde bir kasa tasarımıdır. Temperli cam yan paneli sağ 
tarafa kaydırdık, PC kasasının tasarımında nadir görülen, kullanıcının kasasını masaüstünün sol tarafında konumlandırmasına 
ve yine de güzel iç bileşenlerini sergilemesine izin veren nadir bir durumdayız. Bu nedenle REV200, sol tarafı duvara dönük olan 
masalar için özellikle uygundur. Masaüstünüzün sol tarafına yerleştirilmiş PC kasası ile, kurulumunuz daha fazla fare hareket 
özgürlüğü, daha büyük fare altlıkları ve masanızdaki alanın daha iyi kullanılması için optimize edilebilir.

YENI GÖRÜNÜM VE HIS



Devrim niteliğindeki REV200 ATX midi kulesi, bilgisayar yapınızı oluştururken nefes kesici bir şekilde yeni bir donanım sunma ve 
tamamen yeni bir deneyim sunar: Şimdi ilk kez, ekran kartları bir anakartın etrafına 90 derece döndürülüp dikey olarak yerleştiri-
lebilir. Önceden kurulmuş beş adet 120 mm fan hassas soğutma gerçekleştirirken, geniş kablo geçişleri, üst panelde bir 
kablo bölmesi ve kasanın altındaki çok işlevli bir tünel yalnızca önemli öğelerin adreslenebilir RGB aydınlatmasıyla 
vurgulanmasını sağlar.

DEVRIM NITELIĞINDE KASA TASARIMI

* Geleneksel soğutucu ve aktif soğutma grafik kartlarıyla uyumludur. Üfleyici tarzı ekran kartlarının takılması
 tavsiye edilmez. Mümkünse sıvı soğutması önerilir.



Kasanın aydınlatmasının en iyi şekilde parlamasını sağlamak 
için, REV200, doğrudan yandan görüntülendiğinde görünür 
vidaları olmayan, temperli camdan yapılmış zarif bir yan panel 
ile donatılmıştır. REV200 kasası ve diğer adreslenebilir RGB 
logosuna sahip Sharkoon ürünleri Asus Aura Sync, MSI Mystic 
Light Sync, Gigabyte Fusion ve ASRock Polychrome SYNC için 
sertifikalıdır. Bu ürünler böylece mevcut sistemlere kolayca 
entegre edilebilir

"ADRESLENEBİLİR RGB" logosu ile işaretlenmiş Sharkoon ürünleri, adreslenebilir 
RGB LED fanları ve şeritleri başlıklarına sahip ana kartlarla uyumludur. Başlıklar 5V-D 
kodlu G ve 5V-D-G pin konfigürasyonuna sahip olmalıdır. En önemli anakart üreticilerin-
den bu RGB bağlantılarının örnekleri, aşağıda gösterilmiştir. RGB pin yapılandırması 
üreticiden bağımsızdır. Ancak, bu bağlantıların isimlendirilmesi ve işaretlenmesi üretici-
ler arasında farklılık gösterebilir. Uyumlulukla ilgili daha fazla bilgi için, anakartınızın 
kullanım kılavuzuna bakınız veya üreticinin web sitesini ziyaret ediniz.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

KRISTAL NETLIĞINDE AYDINLATMA



8-PORTLU ADRESLENEBİLİR
RGB KONTROLÜ
REV200, önceden yerleştirilmiş RGB kontrol aygıtıyla birlikte gelir. Bu sayede en fazla 
sekiz adreslenebilir LED bileşeni, anakart yazılımı aracılığıyla kontrol ve senkronize 
edilebilir. Kontrol aygıtı, güç kaynağına SATA birleştiricisiyle 4 pinli veya 3 pinli anakart 
başlığına adreslenebilir LED için şu konfigürasyonlarla bağlıdır: 5V-D kodlu-G veya 
V-D-G.
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MANUEL RENK KONTROLÜ
REV200 ayrıca, adreslenebilir LED bileşenleri için başlıklara sahip olmayan anakart-
larda, manuel renk kontrol fonksiyonuna sahiptir. Bu durumda, RGB kontrolörü ana 
karta bağlı değildir, sadece güç kaynağına ve ayrıca sıfırlama anahtarına bağlanır. 
Anahtarın sıfırlama işlevi daha sonra ondört aydınlatma modunun seçilmesine olanak 
sağlayan yeni bir fonksiyonla değiştirilir veya istenirse aydınlatmanın tamamen devre 
dışı bırakılması uygulanabilir. 
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REV200, kabloların görüşünü gizlemek için 
çeşitli olasılıklar sayesinde içeride daima 
düzenli kalacaktır: Birkaç kablo geçişinden 
ayrı olarak, dış ana kart ve kart bağlantıları 
için kasanın üst kısmında geniş bir kablo 
bölmesi vardır. 

DÜZENLI KABLO YÖNETIMI

Burada, kablolar bir kablo klipsiyle birlikte tutulur ve bir kablo geçişi vasıtasıyla kasanın dışına çıkar. Üst panel, kablo bölmesine 
kolay erişmek ve kir ve tozdan korumak için manyetik bir kapağa sahiptir.



Yerleşik donanımdan gelen kablolar, ana kart tepsisinin arkasındaki kablo geçişlerinde dolanabilir. Burada, kabloların düzgün 
bir şekilde bir arada tutulmasını sağlayan çok sayıda yer bulunmaktadır.

Titreşimleri önlemek için güç kaynağı REV200 içine monte edilebilir.
Bu, güç kaynağı tüneli içindeki dört ayrıştırılmış güç kaynağı ara parçası tarafından desteklenir.

SINIRSIZ İÇ ALAN

2,0 cm



Bu yeni kasa tasarımı sayesinde, REV200 ön panelin arkasında 
yalnızca adreslenebilir üç RGB fanına sahip değildir, aynı zamanda 
kasanın arkasında iki özdeş fan vardır. Bu, havanın doğrudan ekran 
kartına akmasını ve kasanın arkasından etkili bir şekilde taşın-
masını sağlar. Bu yeni kasa tasarımı sayesinde, REV200 ön pane-
lin arkasında yalnızca adreslenebilir üç RGB fanına sahip değildir, 
aynı zamanda kasanın arkasında iki özdeş fan vardır. Bu, havanın 
doğrudan ekran kartına akmasını ve kasanın arkasından etkili bir 
şekilde taşınmasını sağlar. 

NOKTAYA VARAN BIR 
HAVA AKIŞI

Ayrılmış güç kaynağı bile istenildiği gibi iki farklı yöne monte edilebilir. Aynı zamanda, toz filtreleri kasanın hava girişlerinin her 
birini korur. Sıvı soğutma tercih edilirse, kasanın önünde ve / veya arkasında 240 mm'lik bir radyatör için boşluk vardır. Ayrıca, 
tünelin kapağının yanı sıra iki HDD / SSD kafesinden birinin tünel içinden çıkarılmasıyla, kasanın önündeki 360 mm radyatör için 
yer açılmıştır.

Güç Kaynağı Fanı Yukarıya TakılırStandart kurulum



MODERN ÖZELLİKLER
Kablosuz Ön Panel TasarımıÖn panelin her iki tarafında

çıkarılabilir toz filtreleri

Ön Panelin Üstünde kolayca
erişilebilir I/O Portları

Alt Panelde Çıkarılabilir
Toz Filtresi

Temperli Cam

5x
Adreslenebilir

120 mm
RGB Ledli Fanlar



BOL ALAN
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Geleneksel tasarımlara kıyasla, donanım 
bileşenlerini seçerken REV200 ile uzlaş-
maya gerek yoktur. Kasa, 32,3 cm uzun-
luğa kadar büyük ekran kartları ve 16,5 cm 
yüksekliğe sahip CPU soğutucuları 
alabilir. 20 cm uzunluğa kadar güç kayna-
kları için hala yeterli alan bulunmaktadır.

8-Portlu adreslenebilir
RGB Kontrolü

Radyatörün montajı için 
kapak çıkarılabilir

Radyatör kurulumu için çıkarılabilir 
HDD Kafesleri



ÖZELLIKLER
Genel:
 Form Faktörü:  ATX 
 Genişleme Yuvaları:  7
 İç Boyama:  
 Kablo Düzenleme Sistemi:  
 Yan Panel:  Temperli Cam
 Ağırlık:  9,0 kg
 Boyutlar (U x G x Y):  48,4 x 21,5 x 48,5 cm

RGB Uyumluluğu:
 Tip:  Adreslenebilir
 Portlu:  8 Portlu
 El ile Kontrol:  14 Mod
 Anakart Uyumluluğu:  MSI Mystic Light Sync,
    ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 RGB Kablo İşlev Şeması:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

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

Maks. Sürücü Yuvaları:
 3,5":  2
 2,5":  4

Fan Yapılandırması:
 Ön Panel: 3x 120 mm Adreslenebilir RGB
  Fanlar (önceden kurulmuş) veya
  Radyatör (isteğe bağlı)*
 Arka Panel: 2x 120 mm Adreslenebilir RGB
  Fanlar (önceden kurulmuş) veya
  Radyatör (isteğe bağlı)*

Uyumluluk:
 Anakart: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX 
 Maks. Grafik Kartı Uzunluğu: 32,3 cm**
 Maks. CPU Soğutucusu Yüksekliği: 16,5 cm
 Maks. Güç Kaynağı Uzunluğu: 20,0 cm
 Maks. Radyatör Yüksekliği - 
 Fan dahil (Ön): 6,4 cm
 Maks. Radyatör Yüksekliği - 
 Fan dahil (arka): 6,0 cm
 Radiators (isteğe bağlı): 360 mm kadar (Ön Panel)
  240 mm kadar (Arka Panel)

Paket İçeriği:
 REV200  
 Aksesuar Seti
 El Kitabı

www.sharkoon.com

* Fanlar yerine isteğe bağlı radyatörler monte edilebilir.
** Güç kaynağı tüneli üzerindeki genişletme yuvası (Mini-ITX) için 28,5 cm. 


