CA300 T

ATX PC CASE

VERSÕES DO GABINETE

BLACK EDITION

WHITE EDITION

Frente futurista, design luxuoso e layout sofisticado: esse é o CA300T. A grande e resistente torre ATX da
nossa série ELITE SHARK é direcionada a entusiastas ambiciosos de PC e conta com diversas inovações.
Entre elas, estão o painel de E/S na lateral com iluminação RGB, dois painéis laterais de vidro temperado, um
compartimento articulado para cabos e painel superior de três camadas, com uma abertura de ventilação, um
filtro de poeira fixado magneticamente e uma tampa superior com furos. O painel frontal de aço cria uma
presença imponente com seus impressionantes padrões angulares, destacado na frente por três ventoinhas
LED RGB de forte brilho. Como esperado em um gabinete ELITE SHARK, também há um enorme espaço interno
para hardwares poderosos e PCs sofisticados.

CONTROLADOR RGB DE 8 PORTAS
ENDERECÁVEL
Ventoinhas e tiras com
RGB LED endereçáveis

SATA

O ELITE SHARK CA300T fornece um
controlador RGB endereçável de 8
portas para LEDs endereçáveis
digitalmente. Com placas-mãe compatíveis, a sua máquina terá um hub
para até oito componentes LED que
através do software da placa-mãe
fornecem uma iluminação de até 16,8
milhões de cores.

Ventoinhas e tiras com
RGB LED endereçáveis
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G

Placa-mãe com conexão
para RGB endereçáveis

VDG

CONTROLADOR DE COR MANUAL
Para placas-mãe não compatíveis com iluminação RGB enderecáveis, até oito componentes de LED
endereçáveis podem ser diretamente iluminados e controlados através do controlador RGB
endereçável de 8 portas.
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Ventoinhas e tiras com
RGB LED endereçáveis
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Vinte modos de iluminação predefinidos
podem ser selecionados através do
botão RGB dedicado no painel I/O do
gabinete. Se desejado, a iluminação
também pode ser completamente
desligada.

FÁCIL DE INTEGRAR
O LED RGB endereçável pré-instalado,
ventiladores e controlador RGB são
certificados pela Asus Aura Sync, MSI
Mystic Light, Gigabyte Fusion e ASRock
Polychrome SYNC.

Os produtos Sharkoon marcados com o logótipo "ADDRESSABLE RGB"
são compatíveis com placas-mãe que têm adaptador para ventoinhas
e tiras de LED RGB endereçáveis. Os adaptadores devem ter a configuração de pinos 5V-D-coded-G e 5V-D-G. Alguns exemplos dessas
conexões RGB dos fabricantes mais importantes de placa-mãe podem
ser vista nas imagens abaixo. A configuração da pinação RGB e a
nomenclatura dessas conexões podem variar de acordo com os fabricantes. Para obter mais informações sobre compatibilidade, consulte o
manual da sua placa-mãe ou visite o site do fabricante.

MSI

GIGABYTE

ASUS

ASROCK

ASUS

VITRINE ESTILOSA PARA
COMPONENTES PREMIUM

O hardware montado no gabinete ELITE SHARK merece ser visto. Portanto, equipamos o CA300T com dois
painéis laterais de vidro temperado. O painel lateral esquerdo fornece visão total do interior do gabinete para
exibir perfeitamente os componentes instalados. No painel lateral direito, a área inferior do vidro temperado é
parcialmente escurecida, para que os componentes dentro do túnel de alimentação não prejudiquem o efeito
visual geral do gabinete. SSDs com elementos RGB ou HDs imponentes se sobressaem. Sem chance de emaranhar os cabos: Os cabos podem simplesmente desaparecer dentro de um espaçoso compartimento para
cabos, que pode ser aberto e fechado, além de colocado atrás de um invólucro de cabos móvel.

INSTALAÇÃO VERTICAL OPCIONAL
PARA PLACAS DE VÍDEO

O gabinete CA300 foi projetado especialmente para
uma visualização ideal dos componentes instalados.
As placas gráficas podem ser instaladas de duas
formas, na forma convencional fornecemos um
apoio para placas gráficas maiores, fazendo com
que a placa não fique solta dentro do gabinte, caso
queira instalar a placa gráfica em posição vertical, a
Sharkoon desenvolveu um kit que faz com que isso
seja possível. Consiste em uma montagem facilmente acoplável junto com um cabo riser. O cabo tem o
comprimento extra para permitir espaço sufiente
para placas de expansão adicionais.
*Não incluso.

PAINEL DE CONTROLE
DE E/S RGB
O CA300T tem um detalhe especial em sua já impressionante parte
frontal. Em vez de colocar o painel de E/S na parte superior do gabinete, como é comum, nós o posicionamos na lateral. Os botões e os
conectores agora ficam especialmente fáceis de alcançar quando o
gabinete fica de pé na mesa. Além das portas comuns de áudio e USB,
também equipamos o gabinete CA300T com uma porta USB-C. Como
toque final, o painel de E/S posicionado na lateral recebe sua própria
iluminação RGB.

Botão de alimentação

Interruptor RGB

USB 3.0

Áudio
Tipo-C
(USB 3.2 Gen 2)

APARÊNCIA
MAGNÍFICA EM AÇO
O painel frontal expressivo, com seu padrão de
aberturas geométricas, dá ao gabinete de PC um
estilo futurista e faz o CA300T atrair a atenção imediatamente. Além disso, o uso de materiais de alta
qualidade complementa a aparência elegante: o
painel superior foi fabricado com metal sólido, e o
painel frontal de aço é montado sobre uma armação
feita de alumínio cortado por diamante. As três
ventoinhas LED RGB garantem brilhos e destaques
coloridos através do padrão do painel frontal. Uma
ventoinha LED RGB adicional no painel traseiro adiciona mais iluminação ao interior do gabinete.

PERFEITO PARA A
REFRIGERAÇÃO DO SISTEMA

Máx. altura do radiador: 360 mm

Radiador do painel frontal:
420 mm

Máx. altura do radiador: 420 mm

Máx. altura do radiador: 120 mm

Os gabinetes da série ELITE SHARK foram especialmente desenvolvidos para construções de hardware de alto
nível. O gabinete suporta até sete ventoinhas e possibilidades suficientes para soluções personalizadas de fluxo
de ar. O gabinete em si está mais do que pronto para os exigentes sistemas de resfriamento a água. Devido à sua
montagem pré-instalada para um reservatório a bomba e aos slots extra longos dedicados para fácil instalação.
Na frente, o gabinete suporta radiadores com 420 mm, na parte debaixo radiadores de até 360 mm vão encontrar
espaço disponível. Se necessário, um radiador de 120 mm também pode ser instalado, substituindo o ventoinha
pré-instalada no painel traseiro.

360 mm
280 mm
240 mm
140 mm
120 mm

Radiador do painel superior:
360 mm
280 mm
240 mm
140 mm
120 mm

Radiador do painél traseiro:
120 mm

TORRE GRANDE E RESISTENTE
COM BASTANTE ESPAÇO
50.5 cm

Suporte ajustável para
placas de vídeo

52.0 cm

16.5 cm

Invólucro de cabos

Máx. comprimento
para placas de vídeo: 42,5 cm

SSD

SSD

Passagem para os cabos
SSD

Suporte de regrigeração a água ou SSD
Filtro de poeira removível

Compartimento de cabos articulado
Controle de RBG endereçável
de 8 portas

HDD/SSD
HDD/SSD

HDD

HDD

SSD

SSD

Máx. Comprimento para
fontes de alimentação: 24 cm

Em matéria de espaço para PCs de alta
qualidade, o CA300T não poupa
esforços. O interior é espaçoso e com
um layout bem projetado para suportar
sistemas complexos. Cabem facilmente
dentro dele placas de vídeos grandes,
com comprimento de até 42,5 cm, fontes
de alimentação com comprimento de
até 24 cm e coolers de CPU com altura
de até 16,5 cm. É possível instalar até
sete unidades de 2,5" ou quatro de 3,5"
nesse gabinete sólido.

FLUXO DE AR CONSTANTE
PARA POTÊNCIA TOTAL
Três ventoinhas LED RGB de 120 mm pré-instaladas na frente, e uma na traseira, fornecem ao CA300T um fluxo
de ar constante. Para possibilitar grande fluxo de ar pelo gabinete, o painel frontal é equipado com grade. A
parte superior do gabinete oferece até mesmo uma abertura completa, incluindo tampa com furos para ventoinhas e radiadores.
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4x 120 mm ventoinhas LED RGB endereçáveis
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Armação de alumínio

2

Painel lateral de vidro temperado
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Suportes estáveis para o gabinete

3

Compartimento de cabos articulado

8

Filtro de poeira removível

4

Placa frontal de metal
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Painel superior com abertura de ventilação

5

Filtro de poeira
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Tampa superior com furos

5
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Especificações
Geral:
 Versões de cor:
Preto / Branco
 Fator de forma:
ATX / E-ATX
 Slots de expansão:
8
 Pintura interior:

 Sistema de gerenciamento de cabos: 
 Suporte para a regrigeração a água: 
 Painel lateral:
2x Vidro temperado
 Peso:
14,7 kg
 Dimensões (C x L x A):
50,5 x 23,5 x 52,0 cm
Compatibilidade RGB:
 Tipo:
 Portas:
 Controlador manual:
 Compatibilidade da
placa-mãe:

 RGB Pin-Out:

Endereçável
8
20 modos
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 Tipo C (USB 3.2 Gen 2) (esquerda):
 USB 3.0 (esquerda):
 Áudio (esquerda):

1
2


Número máximo de baias:
 3,5":
 2,5":

4
7

CA300 T

ATX PC CASE

www.sharkoon.com

Configuração da ventoinha:
 Painel frontal:

 Painel traseiro:
 Painel superior:

Compatibilidade:
 Placa mãe:

3x 120 mm ventoinhas LED RGB
endereçáveis (pré-instalada)
ou 3x 140 mm ventoinhas (opcional)
1x 120 mm ventoinha LED RGB
endereçável (pré-instalada)
3x 120 mm ou
2x 140 mm ventoinhas (opcional)

Mini-ITX, Micro-ATX,
ATX, E-ATX
 Máx. comprimento da placa gráfica:
40,0 / 42,5 cm*
 Máx. altura do cooler do processador: 16,5 cm
 Máx. comprimento da fonte de alimentação: 24,0 cm
 Máx. altura do radiador
incl. ventoinha (frontal):
5,7 cm
 Máx. altura do radiador
incl. ventoinha (top):
6,0 cm
 Radiadores (opcional):
Até 420 mm (Painel frontal)
Até 360 mm (Painel superior)
Até 120 mm (Painel traseiro)
Conteúdo da embalagem:
 ELITE SHARK CA300T
 Jogo de acessórios
 Manual
* Sem a ventoinha frontal.

