


CÁC PHIÊN BẢN CASE

VG7-W Blue
(3 quạt LED 120 mm)

VG7-W RGB
(3 quạt RGB LED kỹ thuật số 120 mm)

VG7-W Green
(3 quạt LED 120 mm)

VG7-W Red
(3 quạt LED 120 mm)



THIẾT KẾ NHỎ GỌN

VG7-W ATX Midi Tower là một sự kết hợp giữa một ngoại hình khỏe khoắn với hệ thống thoát 
khí mạnh mẽ. Được đảm bảo bởi hệ thống hút khí nâng cao từ những tấm lưới tản nhiệt ở 
mặt trước, ngay phía sau tấm lưới là hai chiếc quạt 120 mm được lắp sẵn. Phụ thuộc vào từng 
model mà những chiếc quạt sẽ được cung cấp Led đơn sắc hoặc RGB, có thể được chiêm 
ngưỡng thông qua mặt trước và thông qua tấm kính acrylic ở mặt bên. Mặc dù có thiết kế 
nhỏ gọn nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khả năng tương thích. Do đó, sẽ đủ chỗ 
những chiếc bo mạch chủ lớn, bộ nguồn và card đồ họa, cũng như là những chiếc ổ cứng với 
nhiều kích thước khác nhau. Thùng máy cũng trang bị một khoang gắn ổ đĩa quang cho 
người dùng có nhu cầu.



BỘ CHỈNH RGB 
KỸ THUẬT SỐ 4 CỔNG

VG7-W đi kèm với một bộ chỉnh RGB. Bộ chỉnh cho phép 4 thiết bị LED kỹ thuật số (quạt hoặc led 
strip) có thể được điều chỉnh và đồng bộ hóa với phần mềm trên bo mạch chủ. Bộ chỉnh được kết 
nối với bộ nguồn thông qua kết nối SATA đến giắc LED kỹ thuật số 4-pin hoặc 3-pin, với cấu hình: 
5V-D-coded-G hoặc V-D-G.

or

CHỈNH MÀU BẰNG TAY
VG7-W RGB cũng có chức năng chỉnh màu bằng 
tay dành cho những bo mạch chủ không có giắc 
LED kỹ thuật số. Bộ chỉnh RGB không nhất thiết 
phải kết nối với bo mạch chủ mà chỉ cần kết nối 
với bộ nguồn và nút reset. Lúc này, chức năng nút 
reset sẽ được thay đổi thành đổi hiệu ứng RGB, 
cho phép người dùng lựa chọn 14 chế độ ánh 
sáng khác nhau.
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MSI ASUS ASUSGIGABYTE

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH 
KẾT NỐI RGB

Tất cả những sản phẩm của Sharkoon được dán nhãn "ADDRES-
SABLE RGB" đều có khả năng tương thích với những bo mạch chủ 
có giắc kết nối cho quạt LED hoặc dây LED kỹ thuật số, với những 
pinout sau: 5V-D-coded-G và 5V-D-G. Ví dụ như những giắc kết 
nối RGB của những nhà sản xuất bo mạch chủ dưới đây.
Việc gán pin RGB không phụ thuộc vào nhà sản xuất, nhưng tên 
của giắc kết nối tương ứng có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất. 
Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, hãy tham khảo 
hướng dẫn sử dụng bo mạch chủ của bạn hoặc truy cập trang web 
của nhà sản xuất.

VG7-W RGB có khả năng tích hợp với Asus Aura Sync, MSI 
Mystic Light Sync, cũng như Gigabyte Fusion và do đó có 
thể dễ dàng kết hợp với hệ thống.



ĐỦ KHÔNG GIAN CHO 
MỌI THIẾT BỊ

45.9 cm

43
.0

 c
m

16.5 cm

Chiều dài Card đồ họa tối đa: 37.5 cm

Chiều dài tối đa bộ nguồn: 26.5 cm
1x Ổ HDD 3.5"

SSD

SSD

SSD

1x Ổ HDDs 3.5"
+ 1x Ổ SSD 2.5"

1x ODD hoặc 
1x Ổ HDDs 3.5"

Ngoài một khay gắn ổ đĩa quang, 
VG7-W còn cung cấp các tùy chọn 
lắp đặt cho các ổ lưu trữ: 3 ổ 2.5" 
phía trong mặt hông, 1 ổ 3.5" và 1 ổ 
2.5" có thể lắp ngay dưới ổ đĩa 
quang. Thậm chí vẫn có thể thể lắp 
thêm một ổ 3.5" khác ở mặt dưới, 
ngay phía sau quạt. Nếu bạn không 
cần đến ổ đĩa quang thì khoang gắn 
ổ đó cũng sẽ vừa vặn cho một ổ 
cứng 3.5".

Phiên bản RGB
Bộ chỉnh RGB 
kỹ thuật số 4 cổng

Hệ thống mắc dẫn dây cáp



GỌN GÀNG VÀ BẮT MẮT

Màng lọc bụi có khóa từ ở phía 
trước quạt, có thể tháo rời.

Mặt hông kính Acrylic

3 QUẠT 
 RGB LED 

kỹ thuật số hoặc 
LED màu đơn

120 mm 

Lắp đặt ổ cứng dễ dàng 
và không cần dụng cụ

Màng lọc bụi có thể tháo rời 
ở mặt đáy



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VG7-W Red VG7-W GreenVG7-W RGB VG7-W Blue

2 quạt RGB LED kỹ thuật số 120 mm
(VG7-W RGB)
2 quạt LED 120 mm
(VG7-W Red/ Green/ Blue)
1 quạt RGB LED kỹ thuật số 120 mm
(VG7-W RGB) 
1 quạt LED 120 mm
(VG7-W Red/ Green/ Blue)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

37.5 cm

16.5 cm

26.5 cm

VG7-W, Bộ phụ kiện, Hướng dẫn sử dụng

Thông tin cơ bản:
 Loại hình:
 Khe mở rộng:
 Sơn nội thất:
 Hệ thống mắc dẫn 
 dây cáp:
 Mặt bên:
 Màu chân đế:
 Các phiên bản sẵn có:
 Trọng lượng:
 Kích thước 
 (L x W x H):

I/O:
 USB 3.0 (Trước):
 Âm thanh (Trước):

Số khoang gắn ổ tối đa:
 5.25":
 3.5":
 2.5":

ATX
6




Acrylic
Đen
RGB, Red, Green, Blue
3.7 kg

45.9 x 20.0 x 43.0 cm

2


1
3
4

Lô hàng
Đơn vị đóng gói: 1
Kích thước (L x W x H): 
470 x 230 x 510 mm
Trọng lượng: 4.5 kg
Thuế quan số: 84733080
Sản xuất tại: Trung Quốc

Tùy chọn lắp đặt quạt:
 Mặt trước:

 Mặt sau:

Khả năng tương thích:
 Bo mạch chủ: 
 Chiều dài tối đa 
 Card đồ họa:
 Chiều cao tối đa 
 tản nhiệt CPU:
 Chiều dài tối đa 
 bộ nguồn:

Gói sản phẩm bao gồm:


