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Drie lagen leds

De rubberen contactpunten aan de achterkant van het 
fanframe verminderen de trillingen op de pc-behuizing 
om een stillere werking te garanderen.    

De RGB SHARK Lights zijn uitgerust met een nieuw 
ontwikkeld type aerodynamische fanbladen en hebben 
ook een vloeistofdynamisch lager - samen produceren 
ze bij 1000 rpm en een stille 15,2 dB(A) een airflow van 56 
kubieke meters per uur.

De fans uit de SHARK Lights-serie 
zijn omringd door drie lagen leds 
voor kleureffecten met een unieke 
en verfijnde stijl. Deze leds zijn 
digitaal te adresseren en zorgen 
voor vloeiende kleurovergangen 
binnen het RGB-spectrum.



De RGB SHARK Lights onderscheiden zich door 
hun nieuwe modulaire frameontwerp dat geen 
zichtbare schroeven heeft. De rubberen contact-
punten en de aerodynamische fanbladen 
ondersteunen zowel een sterke als een stille 
airflow.

Modulair fanontwerp



Eenvoudig te integreren

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

De RGB SHARKS Lights zijn compatibel met Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion en 
ASRock Polychrome Sync. Daardoor kunnen ze eenvoudig in bestaande systemen worden geïntegreerd.

Sharkoon-producten gemarkeerd met het ‘ADDRESSABLE RGB’-logo 
zijn compatibel met moederborden die voorzien zijn van headers voor 
adresseerbare RGB-ledfans en -strips. De headers moeten de pincon-
figuratie 5V-D-coded-G of 5V-D-G hebben. Voorbeelden van deze 
RGB-aansluitingen bij de meest belangrijke moederbordfabrikanten 
staan hieronder afgebeeld. De RGB-pinconfiguratie is onafhankelijk 
van de fabrikant, maar de benaming en markering van deze aansluitin-
gen kan wel per fabrikant verschillen. Voor meer informatie over com-
patibiliteit, raadpleeg de handleiding van het moederbord of bezoek de 
website van de fabrikant.



Specificaties

Algemeen
 Fansnelheid
 Type lager
 Max. luchtverplaatsing
 Max. luchtdruk
 Max. Geluidsniveau:
 MTBF
 Verlichting
 Aansluiting fan
 Aansluiting leds

 Kabellengte leds
 Kabellengte fan
 Gewicht zonder kabel
 Afmetingen (L x B x H)

Elektrische specificaties
 Nominale spanning
 Nominale stroom fan
 Nominale stroom leds 
 Nominaal vermogen fan
 Nominaal vermogen leds
 Startspanning

1,000 RPM ± 10%
Vloeistofdynamisch lager
56 m³/h 
0,46 mm-H²0
15,2 dB(A)
Min. 50,000 uur
20x adresseerbare RGB-leds
3-polige stekker 
3-polig (5V-D-G) & 4-polig 
(5V-D-coded-G)
50 cm + 5 cm 
45 cm
135 g 
120 x 120 x 25 mm

12 V
0,15 A
0,13 A
1,8 W
1,56 W
7 V

Retailverpakking

Inhoud verpakking

 Afmetingen (L x B x H): 175 x 125 x 28 mm
 Gewicht: 190 g

 RGB SHARK Lights
 Set met fanschroeven
 Handleiding

www.sharkoon.com


