


ใหช้วีติสนุกไปกบัแสงสเีฉกเชน่เดยีวกบั RGB FLOW จาก Sharkoon ของเราและเราขอนําเสนอดว้ยเคสที�ดหูรหูรา
และเงยีบขรมึกบัเคสขนาด ATX midi tower ที�มาพรอ้มกระจกนิรภยัสดีาํดา้นขา้งและที�ดา้นหนา้ของเคสออกแบบ
ดว้ยสดีาํพรอ้มลายเสน้ที�ตดัอยา่งชดัเจนกบัไฟ LED จาํนวนสองเสน้ที�เลื�อนไหลผ่านไปจากดา้นหนา้ของเคสไปที
ดา้นขา้งของเคส ชว่ยทาํใหบ้รรยากาศภายในของเคสดหูรหูราและสะดดุตา และตาขา่ยที�ดา้นหนา้สว่นลา่งของเคส 
ก็ยงัสามารถตดิตั�งพดัลมไดถ้งึ 6 ตวั หรอืหมอ้นํ�าคอม และพื �นที�ภายในยงัสามารถจอุปุกรณต์า่งๆ เขา้ไปไดอ้กี
มากมายตามแตใ่จคณุตอ้งการ



RGB FLOW ไดต้ดิตั�งแถบไฟ Addressable LED ถงึสองเสน้ดว้ยกนั และ
ทั�งสองตาํแหน่งสามารถมองเห็นไดจ้ากดา้นหนา้และดา้นขา้งของเคส 
และแถบไฟทั�งสองเสน้เช ื�อมตอ่ผ่านสายเดซี�และใชง้านผ่านตวัควบคมุ 
RGB ทั�งสี�พอรต์ที�ตดิตั�งมาแลว้ในเคส และสามารถเลอืกโหมดสไีดม้ากถงึ 
14 โหมดดว้ยกนัโดยเปลี�ยนโหมดไดจ้ากปุ่ มรเีซต็ หรอืจะเช ื�อมตอ่แถบไฟ 
LED และอปุกรณ ์RGB อื�นๆ ผ่านตวัควบคมุของเมนบอรด์ โดยทําการ
เชื�อมตอ่ซอฟตแ์วรแ์ละกาํหนดคา่ขาพนิเชื�อมตอ่ RGB ผ่านพนิ 
5V-D-coded-G หรอืพนิ 5V-D-G

ที�ดา้นขา้งของเคส RGB FLOW ไดต้ดิตั�งกระจกนิรภยัมาอยา่งด ีเพื�อใหค้ณุ
มหีนา้ตา่งสาํหรบัโชวฮ์ารด์แวรข์องคณุ และยงัมกีารจดัอยา่งเป็นสดัสว่น
ระหวา่งฮารด์แวรข์องคณุกบัเสน้แถบไฟ LED ของเราที�ดา้นลา่งของ
กระจกฝาเคส
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RGB FLOW มาพรอ้มกบัตวัคอนโทรล RGB โดยสามารถ
ควบคมุไฟตา่งๆ ไดท้ั�งหมด 4 ตวัดว้ยกนั (เชน่ พดัลม
พรอ้มไฟ หรอืเสน้ไฟ strips) ที�สามารถควบคมุโดยการ
เชื�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

RGB FLOW ยงัสามารถเชื�อมตอ่ดว้ยระบบเชื�อมตอ่ดว้ยตนเอง โดยตอ่ฟังกช์นัการเชื�อมตอ่ผ่านเมนบอรด์ 
หากไม่มตีวัเช ื�อมตอ่ Addressable LED แตด่ว้ยการเชื�อมตอ่แบบนี�จะทาํใหต้วัควบคมุไฟ RGB ไม่ไดเ้ช ื�อมตอ่
เขา้กบัเมนบอรด์ แตจ่ะเป็นการเชื�อมตอ่ผ่าน Power supply แทน และสามารถสลบัสเีอฟเฟกตไ์ดผ่้านทาง
ปุ่ มรเีซท็ โดยจะมทีั�งหมด 14 สเีอฟเฟกตด์ว้ยกนั และสามารถปิดไฟไดท้ั�งหมดถา้หากไม่ตอ้งการ

สแีดง สเีขยีว สนํี�าเงนิ สขีาว สเีหลอืง สฟ้ีา
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เคส RGB FLOW ของเราและผลติ
ภณัฑอ์ื�นๆ ของ Sharkoon ที�มี
สญัลกัษณ ์Addressable RGB 
นั�นลว้นแตม่ใีบรบัรองเพื�อใหค้ณุ
แน่ใจวา่อปุกรณข์องเราจะเขา้ได ้
กบัอปุกรณข์องคณุ ไม่วา่จะเป็น 
Asus Aura Sync, MSI Mystic 
Light Sync, Gigabyte Fusion และ  
ASRock Polychrome SYNC และ
แถบไฟและพดัลม SHARK Blades 
RGB ก็สามารถใชง้านรว่มกนัได ้
อยา่งไม่มเีงื�อนไข

ผลติภณัฑใ์นนามของ Sharkoon ที�มสีญัลกัษณ ์"ADDRESSABLE RGB" 
นั�นสามารถใชง้านรว่มกบัผลติภณัฑอ์ื�นไดห้ลากหลายผลติภณัฑ ์
เชน่เมนบอรด์ที�มตีวัเช ื�อมสาํหรบัพดัลมพรอ้มไฟ Addressable LED 
หรอืแถบสายไฟ LED ที�มตีวัเช ื�อมตอ่ขาพนิแบบ 5V-D-coded-G และ
5V-D-G และภาพตวัอยา่งตวัเช ื�อมตอ่ของผูผ้ลติเมนบอรด์หลกัที�
แสดงอยูท่ี�ดา้นลา่ง จะทาํใหท้ราบวา่การกาํหนดขาพนิ RGB 
นั�นไม่ไดข้ึ �นอยูก่บัผูผ้ลติ แตต่วัเช ื�อมตอ่จะแตกตา่งกนัไป
ตามชื�อของตวัเช ื�อมตอ่ที�ผูผ้ลติเมนบอรด์นั�นๆ เลอืกใช ้สาํหรบั
ขอ้มูลเพิ�มเตมิสาํหรบัความเขา้กนัไดข้องเมนบอรด์และอปุกรณต์า่งๆ 
สามารถดไูดท้ี�คูม่อืของเมนบอรด์ หรอืเยี�ยมชมไดท้ี�เว็บไซตข์องผูผ้ลติ

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE



ความยาวสงูสดุ
ของการด์จอ: 35 ซม.

SSD SSD

15.7 ซม.

42.4 ซม.

48.1 ซ
ม.

HDD/SSD

SSD

SSD

SSD SSD

ความยาวสงูสดุของ
Power Supply: 21.5 ซม.

HDD/SSD

เคส RGB FLOW มกีารออกแบบดว้ยไซส ์
ขนาดกะทดัรดั ซึ�งคณุสามารถตดัและ
จดัการชอ่งวา่งตา่งๆ ไดแ้ละออกแบบ
เพื�อใหเ้ขา้กนัไดก้บัอปุกรณข์องคณุ
อยา่งลงตวั

แผ่นกรองฝุ่นละอองสามารถนําออกได ้

ตวัควบคมุ Addressable RGB จาํนวน 4 พอรต์

ชอ่งสาํหรบัใส ่HDD/SSD สามารถนําออกได ้

ชอ่งยดึหวัน็อตยาวเป็นพเิศษ 
สามารถปรบัตาํแหน่งของชอ่งใส ่HDD/SSD ได ้

ฐานเคสที�แข็งแรงมั�นคง



จาํนวนของอปุกรณท์ี�สามารถตดิตั�งเพิ�มเตมิได:้
พดัลม ขนาด 
120 มม. จาํนวน 1 ตวั

พดัลม ขนาด 
120 มม. จาํนวน 2 ตวั

พดัลม ขนาด 
120 มม. จาํนวน 1 ตวั
(ตดิตั�งมาแลว้) 

ฝาเคสดา้นหนา้ถอดออกได ้

ดว้ยชอ่งระบายอากาศตะแกรงเหล็กจากดา้นหนา้ของเคสที�โดดเดน่ดว้ยแถบไฟ 
LED ขอบเรา และเคสชนาดไซส ์ATX midi tower ไดเ้สรมิตาํแหน่งตดิตั�งพดัลม
ในตาํแหน่งตะแกรงที�ดา้นหนา้เคส เพื�อใหม้ั�นใจวา่พดัลมขนาด 120 มม.ที�ถกูตดิ
ตั�งไวแ้ลว้จะชว่ยดดูอากาศเย็นๆ จากภายนอกเขา้มาในตวัเคส และถา้หาก
ตอ้งการตดิตั�งพดัลมเพิ�มเตมิก็สามารถทําได ้โดยมจีดุตดิตั�งภายในเคส 5 จดุ
ดว้ยกนั แมเ้คส RGB FLOW ของเราจะดเูล็กกะทดัรดั แตก็่สามารถจหุมอ้นํ�าคอม
ขนาด 6.4 ซม.ไดท้ี�ดา้นหนา้เคส และขนาด 5.5 ซม.ไดท้ี�ดา้นบนของเคส



กรอบสาํหรบัใส ่HDD/SSD สามารถนําออกได ้

จดุขนัน็อตที�ตดิตั�งแยกตา่งหาก
เพื�อลดเสยีงรบกวนจากการสั�นสะเทอืน

ถา้หากตอ้งการเพิ�มพื �นที�ที�ดา้นหลงัของฝาเคสดา้นหนา้ ชอ่งใส ่HDD/SSD 
สามารถปรบัตาํแหน่งไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยใชช้อ่งสล็อตที�มชีอ่งยดึหวัน็อตยาว
เป็นพเิศษที�ดา้นลา่งของเคส ถา้หากไม่ตอ้งการใชก็้สามารถถอดออกได ้
และยงัสามารถตดิตั�ง HDD ขนาด 3.5 นิ�ว 1 ตวัไดท้ี�ดา้นลา่งของเคส



ขอ้มูลท ั�วไป:
 มาตรฐานเมนบอรด์ขนาด
  Form Factor:  ATX 
 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์
  และสายสญัญาณ:  7
 การตกแตง่ลวดลายสภีายใน: 

 ตดิตั�งอปุกรณโ์ดย
  ไม่ตอ้งใชเ้คร ื�องมอื:  

 ตวัจดัเก็บสายเคเบลิ:  

 ฝาเคส:  กระจกนิรภยั
 นํ�าหนัก:  6.0 กก.
 ขนาด (ยาว x กวา้ง x สงู):  42.4 x 20.6 x 48.1 ซม.

สามารถใชร้ว่มกบั RGB:
 ชนิดของ:  Addressable
 พอรต์:  4-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):  1
 Audio (ดา้นบน):  

ชอ่งใสไ่ดรฟ์จาํนวนสูงสุด:
 3.5 นิ�ว:           2
 2.5 นิ�ว:                6

โครงแบบสาํหรบัตดิต ั�งพดัลม:
 ดา้นหนา้เคส:  พดัลมขนาด 120 มม. จาํนวน 1 ตวั (ตดิตั�งมาแลว้) 
                            พดัลมขนาด 120 มม. จาํนวน 2 ตวั (ตวัเลอืก)
 ดา้นหลงัเคส:   พดัลมขนาด 120 มม. จาํนวน 1 ตวั (ตวัเลอืก)
 ดา้นบนสดุ        พดัลมขนาด 120 มม. จาํนวน 2 ตวั 
  ของเคส:           หรอื 140 มม. จาํนวน 2 ตวั (ตวัเลอืก)

สามารถใชร้ว่มกบั:
 เมนบอรด์:             Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX 
 ความยาวสงูสดุของการด์จอ:             35 ซม.
 ความสงูสงูสดุของ CPU คลูเลอร:์         15.7 ซม.
 ความยาวสงูสดุของ Power Supply:         21.5 ซม.
 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม 
  รวมพดัลม (ดา้นหนา้):              6.4 ซม.
 ความสงูสงูสดุของหมอ้นํ�าคอม
  รวมพดัลม (ดา้นบน):              5.5 ซม.
 หมอ้นํ�าคอม (ตวัเลอืก): สงูถงึ 360 มม. (ดา้นหนา้เคส)
   สงูถงึ 280 มม. (ดา้นบนสดุของเคส)

ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย:
 RGB FLOW  
 ชดุสว่นประกอบเพิ�มเตมิ
 คูม่อืการใช ้

www.sharkoon.com


