


ZEER LICHTGEVEND

Met de TG5 Pro RGB hebben we een van onze klassiekers een grondige upgrade gegeven. Drie adresseerbare 
120mm-RGB-fans verlichten bijna het hele oppervlak van het frontpaneel en geven de TG5 Pro RGB een onver-
gelijkbare uitstraling. Het zijpaneel, dat volledig van gehard glas is gemaakt, geeft de geïnstalleerde hardware 
extra aandacht, terwijl de kabels, voeding en opslagschijven onopvallend zijn weggewerkt. 
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8-POORTS ADRESSEERBARE 
RGB-CONTROLLER
De TG5 Pro RGB wordt geleverd met 
een voorgeïnstalleerde, addresseerba-
re RGB-controller. Bij compatibele 
moederborden fungeert deze als een 
hub voor de besturing en synchronisa-
tie van maximaal acht adresseerbare 
ledcomponenten, die kunnen worden 
verlicht in maximaal 16,8 miljoen 
kleuren. De controller wordt met een 
SATA-connector aangesloten op de 
voeding en op een moederbord met een 
vierpolige of driepolige header voor 
adresseerbare leds met de pinverde-
ling: 5V-D-coded-G of V-D-G.
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HANDMATIGE KLEURREGELING
De TG5 Pro RGB heeft ook een handmatige kleurregeling voor moederborden die geen headers voor 
adresseerbare ledcomponenten hebben. Hierbij is de RGB-controller niet aangesloten op het moeder-
bord, maar op de voeding en de resetknop van de behuizing. De resetfunctie wordt dan vervangen door 
een nieuwe functie, die het mogelijk maakt om tot twintig verlichtingsmodi te doorlopen en te selecte-
ren of, indien gewenst, de verlichting uit te schakelen.
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COMPATIBILITEIT 
RGB-AANSLUITING

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 pinconfiguratie 5V-D-coded-G of 5V-D-G hebben. Voor-
beelden van deze RGB-aansluitingen bij de meest belangrijke 
moederbordfabrikanten staan hieronder afgebeeld. De RGB-pin-
configuratie is onafhankelijk van de fabrikant, maar de benaming 
en markering van deze aansluitingen kan wel per fabrikant 
verschillen. Voor meer informatie over compatibiliteit, raadpleeg 
de handleiding van het moederbord of bezoek de website van de 
fabrikant.

De TG5 Pro RGB-behuizing, samen met alle andere Sharkoon-pro-
ducten voorzien van het 'Addressable RGB'-logo, is gecertificeerd 
voor Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion en 
ASRock Polychrome SYNC. Deze producten zijn daarom eenvoudig in 
te bouwen in bestaande systemen.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE



KRISTALHELDER UITZICHT OP 
PREMIUM COMPONENTEN

Terwijl het frontpaneel van glas de verlichte fans laat doorschijnen, biedt het zijpaneel van gehard glas uitzicht op de geïnstal-
leerde hardware. En om de goede looks verder niet te bederven, zijn er op het zijpaneel geen schroeven zichtbaar. Het rust 
simpelweg op het zijframe en wordt dan met twee schroeven aan de achterkant van de behuizing bevestigd.
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Max. lengte
grafische kaart: 40 cm

8-poorts adresseerbare 
RGB-controller

Extra lange duimschroefsloten 
voor de perfecte plaatsing van 
de HDD-/SSD-kooi

RUIM VAN BINNEN

Omdat veeleisende hardware ruimte 
nodig heeft, is de TG5 Pro RGB royaal 
ontworpen. Hij ondersteunt grafische 
kaarten met een lengte tot 40 cm, 
CPU-koelers met een hoogte tot 16,7 
cm en voedingen met een maximale 
lengte van 20,5 cm. Er kunnen tot drie 
3,5"-HDD’s en vier 2,5"-SSD’s worden 
geïnstalleerd. Indien nodig kunnen 
twee van de SSD's bovenop de tunnel 
voor de voeding worden gemonteerd.

Max. lengte 
voeding: 20,5 cm

Lor



4x
adresseerbare 

120mm-RGB-ledfans

Verwijderbare sto�lters 
in beide zijkanten van het 
frontpaneel

Verwijderbaar sto�lter 
in het bodempaneel

Magnetisch, eenvoudig te reinigen 
sto�lter in het bovenpaneel

Makkelijk toegankelijke 
I/O-poorten aan de bovenkant

Gehard glas Kabelloos frontpaneelontwerp

STERKE AIRFLOW



SPECIFICATIES
Algemeen:
 Vormfactor :  ATX 
 Uitbreidingssloten:  7
 Gelakt interieur:  
 Gereedschapsloze installatie van apparaten: 
 Kabelmanagementsysteem:  
 Zijpaneel:  Gehard glas
 Gewicht:  7,9 kg 
 Afmetingen (L x B x H):  45,2 x 21,5 x 46,5 cm

RGB-compatibiliteit:
 Type:  Adresseerbaar
 Poorten:  8
 Handmatige bediening:  20 modi
 Moederbordcompatibiliteit:  MSI Mystic Light Sync,
    ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 RGB-pintoewijzing:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

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

Max. drivebays:
 3,5":  3
 2,5":  4

Fanconfiguratie:
 Frontpaneel: 3x adresseerbare 
  120mm-RGB-fans
  (voorgeïnstalleerd) 
  of radiator (optioneel)*  
 Achterpaneel: 1x adresseerbare 
  120mm-RGB-fan
  (voorgeïnstalleerd)
 Bovenpaneel: 3x 120mm-fans of
  2x 140mm-fans (optioneel)

Compatibiliteit:
 Moederbord: Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX 
 Max. lengte grafische kaart: 40 cm
 Max. hoogte CPU-koeler: 16,7 cm
 Max. lengte voeding: 20,5 cm
 Max. hoogte radiator (voor): 5,2 cm

Inhoud verpakking:
 TG5 Pro RGB  
 Accessoiresset
 Handleiding

*In plaats van fans kunnen optionele radiatoren 
  worden geïnstalleerd.


