


De REV100 voegt de innovatieve configuratie van onze REV-behuizingen samen met een compact design. Dankzij de 
ruimtebesparende afmetingen past hij makkelijk in elke opstelling en maakt hij veel indruk met een eenvoudige maar 
sierlijke look. Ondanks de kleinere behuizing zijn de onmiskenbare karakteristieken van de REV-serie nog steeds 
zichtbaar, want ook hier is het moederbord 90 graden gedraaid en verticaal geïnstalleerd.  Het zijpaneel van getem-
perd glas bevindt zich aan de rechterkant van de behuizing, waardoor de REV100 ideaal is voor kleinere bureaus die 
met de linkerkant dicht bij of tegen een muur staan.

EEN REVOLUTIE VOOR GAMEDESKS



In overeenstemming met zijn compacte afmetingen is ook 
het uiterlijk van de REV100 opzettelijk minimalistisch 
gehouden. Het voorpaneel heeft een design dat bestaat uit 
geometrische hoeken en lijnen die bijzonder chic aandoen 
op een oppervlak dat op geborsteld metaal lijkt. Het design 
omlijst een rooster dat in het paneel is verwerkt en aan één 
zijde wordt verlicht door een RGB-strook. Dit geeft de 
voorkant van de behuizing een subtiele kleurspeling.

De REV100-behuizing, is net als alle andere 
Sharkoon-producten voorzien van het ‘ADDRESSABLE 
RGB’-logo, 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. 

Sharkoon-producten gemarkeerd met het ‘ADDRESSABLE RGB’-logo zijn com-
patibel 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. Voorbeelden 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.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

EENVOUDIGE ELEGANTIE



4-POORTS ADRESSEERBARE
RGB-CONTROLLER

De REV100 wordt geleverd met een 
voorgeïnstalleerde, addresseerbare 
RGB-controller. Bij compatibele 
moederborden fungeert deze als 
een hub voor de besturing en 
synchronisatie van maximaal vier 
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 adresseerba-
re leds met de pinverdeling: 
5V-D-coded-G of V-D-G.

HANDMATIGE KLEURREGELING
De REV100 heeft ook een handmatige kleurregeling voor 
moederborden die geen headers voor adresseerbare 
ledcomponenten hebben. Hierbij is de RGB-controller niet 
aangesloten op het moederbord, 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 veertien verlichtingsmodi te doorlopen en te 
selecteren of, indien gewenst, de verlichting uit te scha-
kelen.
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Net als de andere behuizingen in de REV-serie wordt ook de REV100 gekenmerkt door een ongebruikelijke configura-
tie. Het moederbord is verticaal geïnstalleerd en 90 graden gedraaid. Dit zorgt voor een look die ver verwijderd is van 
de norm. Kabels kunnen netjes worden opgeborgen in het ruime compartiment onder het bovenpaneel en simpelweg 
uit de behuizing worden gevoerd via de kabelopening in het achterpaneel. 

INNOVATIEF 
DESIGN-CONCEPT



De REV100 blijft altijd netjes. Naast een voedingstunnel en 
verschillende kabeldoorvoeren heeft het ook een ruim kabelcom-
partiment bovenop. Hier worden de kabels met een kabelclip bij 
elkaar gehouden en via een kabeldoorvoer naar de buitenkant 
van de behuizing geleid. Het bovenpaneel is voorzien van een 
afdekplaat voor eenvoudige toegang tot het kabelcompartiment 
en ter bescherming tegen vuil en stof. 

FRAAI KABEL-
MANAGEMENT

BIJZONDER GOEDE LUCHTCIRCULATIE

Hoes met sto�lter 
en perforaties voor optimale 

luchtcirculatie.

Frontpaneel van mesh

Verwijderbaar sto�lter
in het bodempaneel

De REV100 laat uitermate goed lucht door voor zijn omvang. Het rooster aan de voorkant, met daarachter een voor-
geïnstalleerde fan van 120 mm, zorgt dat er genoeg lucht door de behuizing wordt gecirculeerd. Een verwijderbaar 
sto�lter achter het voorpaneel voorkomt dat ongewenst vuil in de behuizing terechtkomt. Het verwijderbare boven-
paneel is daarnaast geperforeerd om de luchtcirculatie nog meer te bevorderen.



COMPACTE BEHUIZINGS-
CONFIGURATIE
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Dankzij de compacte afmetingen kan de 
REV100 makkelijk geïntegreerd worden in 
elke opstelling. Of je hem nu op of onder het 
bureau plaatst; de ruimtebesparende 
ATX-behuizing zal nergens misstaan. De 
REV100 laat een voedingstunnel achterwege, 
voor zoveel mogelijk ruimte aan de 
binnenkant en meer flexibiliteit bij het installe-
ren van componenten en kabels. Dat 
betekent dat deze compacte behuizing ruimte 
biedt voor grafische kaarten met een 
maximale lengte van 31,5 cm en tot twee 
harde schrijven van 3,5" of drie SSD's.

4-poorts adresseerbare 
RGB-controller

Verwijderbare HDD-/SSD-kooien



SPECIFICATIES
Algemeen:
 Vormfactor :  ATX 
 Uitbreidingssloten:  7
 Gelakt interieur:  
 Kabelmanagementsysteem:  
 Zijpaneel:  Gehard glas
 Gewicht:  5,8  kg
 Afmetingen (L x B x H):  45,2 x 21,5 x 44,4 cm

RGB-compatibiliteit:
 Type:  Adresseerbaar
 Poorten  4
 Handmatige bediening:  14 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
 Audio (boven):  

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

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

Compatibiliteit:
 Moederbord: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
 Max. lengte 
 grafische kaart: 31,5 cm*
 Max. hoogte 
 CPU-koeler: 16,7 cm
 Max. lengte 
 voeding: 20,0 cm
 Max. hoogte radiator
 incl. fan (achter): 5,5 cm

Package Contents:
 REV100  
 accessoiresset
 handleiding

*  28,8 cm bij de installatie van 2x 3,5“ HDDs   

www.sharkoon.com


