PENAMPILAN DAN SENSASI YANG BARU
Selain panel samping yang terbuat dari kaca tempered, REV200 juga memiliki panel depan minimalis yang mengigatkan akan kristal. Namun, yang paling istimewa adalah desain casing revolusioner dengan tampilan dan sensasi yang
baru. Kaca tempered sisi panel telah digeserkan ke bagian kanan, ini merupakan kelangkaan dalam desain casing
PC dan memungkinkan pengguna untuk memposisikan casing mereka di sisi kiri desktop mereka dan masih menampilkan komponen bagian dalam yang indah. REV200 dengan demikian khususnya cocok untuk meja dengan sisi kiri ke
dinding. Dengan casing PC ditempatkan di sebelah kiri desktop Anda, pengaturan Anda dapat dioptimalkan untuk
kebebasan bergerak yang lebih banyak, tikar mouse yang lebih besar dan penggunaan ruang yang lebih baik di meja
Anda.

DESAIN CASING REV-OLUSIONER
Menara midi REV200 ATX yang revolusioner menghadirkan cara baru yang menakjubkan dalam menghadirkan
perangkat keras dan sepenuhnya pengalaman yang baru saat membuat PC build: Karena sekarang, untuk pertama
kalinya, kartu grafis dapt dipasang secara vertikal di sekitar papan induk yang telah diputar 90 derajat. Kelima kipas
120mm terinstal juga mendinginkan dengan tepat sedangkan kabel pass-throughs yang cukup, kompartemen kabel
pada panel atas dan terowongan multi-fungsi dibawah casing memastikan bahwa hanya elemen-elemen penting
yang disorot oleh pencahayaan RGB yang dapat dikontrol.
* Kompatibel dengan pembuangan panas dan pendingin karu grafis aktif. Pemasangan dari gaya blower kartu grafis tidak
direkomendasikan. Pendingin air disarankan, jika memungkinkan.

PENCAHAYAAN SEJERNIH KRISTAL
Untuk memastikan pencahayaan casing bersinar pada
efek sepenuhnya, REV200 dilengkapi dengan sisi panel
yang elegan terbuat dari kaca tempered dan memiliki
sekrup yang tidak terlihat saat dipandang dari sisinya.
Casing REV200, bersama dengan semua produk Sharkoon
lainnya yang ditandai dengan logo Addressable RGB,
disertifikasi untuk Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync,
Gigabyte Fusion dan ASRock Polychrome SYNC.
Produk-produk ini dapat dimasukkan dengan mudah ke
dalam sistem yang ada.

Produk-produk Sharkoon yang ditandai dengan logo "ADRESSABLE RGB"
kompatibel dengan papan induk yang memiliki header untuk kipas dan strip RGB
LED yang dapat dikontrol. Header harus memiliki konfigurasi pin 5V-D-kode-G
atau 5V-D-G. Contoh koneksi RGB ini dari pemasok papan induk yang paling
penting ditunjukkan dibawah. Konfigurasi pin RGB tidak tergantung pada
pemasok. Namun, penamaan dan penandaan koneksi ini dapat bervariasi
antara pemasok. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kompatibilitas, silahkan
lihat ke manual papan induk Anda atau kunjungi situs web pemasok.
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8-PORT KONTROLER RGB
YANG DAPAT DIKONTROL
REV200 hadir dengan kontrol RGB terinstal yang dapat dikontrol. Dengan
papan induk yang kompatibel, ini akan berfungsi sebagai hub untuk mengontrol dan mengsinkronkan hingga delapan komponen LED yang dapat dikontrol
dan dapat bercahaya dalam hingga 16.8 juta warna. Kontroler juga terhubung
ke catu daya melalaui konektor SATA dan ke papan induk melalui 4-pin atau
3-pin header untuk LED yang dapat dikontrol dengan pinout: 5V-D-kode-G
atau V-D-G.
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KONTROL WARNA MANUAL
REV200 juga memiliki fungsi kontrol warna manual untuk papan induk yan
tidak memiliki header untuk komponen LED yang dapat dikontrol. Dengan ini,
kontroler RGB tidak terhubung ke papan induk tetapi ke catu daya dan tombol
reset dari casing PC. Fungsi saklar reset akan kemudian ditukar dengan fungsi
baru yang memungkinkan hingga empat belas mode pencahayaan untuk
diputar dan dipilih, atau jika diinginkan, pencahayaan juga dapat dimatikan.
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PENGATURAN KABEL YANG RAPI
REV200 akan selalu tetap rapi di dalam
berkat berbagai kemungkinan untuk
menyembunyikan kabel dari pandangan. Selain dari berbagai kabel pass-throughs, kompartemen kabel juga memiliki ruang yang luas pada atas casing
untuk papan induk eksternal dan koneksi kartu. Demikian memberikan pengaturan kabel yang terorganisir.

Disini, kabel diikat bersama dengan klip kabel dan diarahkan ke luar casing melalui kabel pass-throughs. Panel
depan juga memiliki penutup magnetik untuk akses yang gampang ke kompartemen kabel dan untuk melindungi dari
kotoran dan debu.

INTERIOR CASING TANPA BATAS
Kabel dari perangkat keras built-in dapat bergerak di sekitar kabel pass-through dibelakang nampan papan induk,
Disini, ruang yang banyak diberikan dan memungkinkan kabel untuk diikat dengan rapi.

2.0 cm

Catu daya dapat dipasang secara terpisah didalam REV200 untuk mencegah getaran.
Ini didukung oleh empat spacer catu daya yang dipisahkan dalam terowong catu daya.

ALIRAN UDARA YANG
DATANG KE TITIK
Berkat jenis desain casing yang baru, REV200 tidak hanya
memiliki tiga kipas RGB yang dapat dikontrol pada belakang
depan panel tetapi juga dua kipas identikal pada belakang
caisng. Ini memungkinkan udara untuk mengalir lansung ke
kartu grafis dan diangkut secara efektif melalui bagian belakang casing.

Bahkan catu daya yang dapat dipisahkan bisa dipasang sesuai keinginan, dalam dua arah yang berbeda. Pada saat
yang sama, filter debu juga melindungi setiap saluran udara masuk. Jike pendingin air lebih disukai, ada ruang untuk
radiator 240 mm pada depan dan/ atau di belakang casing. Dengan melepaskan penutup terowong serta salah satu
dari dua kandang HDD/SSD dari dalam terowongan, ruang akan tersedia untuk radiator 360 mm pada depan casing.

Instalasi Standar

Catu Daya Kipas Terinstal Ke Atas

FITUR MODEREN
Filter Debu yang Dapat Dilepas
pada Kedua Sisi Panel Depan

Desain Panel Depan Tanpa Kabel

Kaca Tempered

5x

120 mm

Kipas RGB LED

yang Dapat Dikontrol

Port I/O Atas yang Mudah
Diakses di atas Panel Depan

Filter Debu yang Dapat
Dipisahkan pada Bawah Panel

RUANG YANG LUAS

16.5 cm

Maks. 240 mm Radiator

Maks. Panjang
Kartu Grafis: 32.3 cm

Maks. 360 mm Radiator

48.5 cm

48.4cm

Dibandingkan dengan desain yang
convensional, tidak ada kompromi
yang diperlukan dengan REV200 saat
memilih komponen perangkat keras.
Casing dapat memuat kartu grafis
sebesar 32.3 cm panjang, pendingin
CPU setinggi 16.5 cm. Ditambah
dengan ruang yang cukup untuk catu
daya sepanjang 20 cm.

Penutup Dapat Dipisahkan
untuk Pemasangan Radiator
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8-Port Kontroler RGB
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Maks. Panjang
Catu Daya: 20 cm
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SSD
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Kandang HDD/SSD
yang Dapat Dipisahkan

SPESIFIKASI
Umum:
 Faktor Bentuk:
 Slot Ekspansi:
 Warna Interior:
 Sistem Pengaturan Kabel:
 Sisi Panel:
 Berat:
 Dimensi (P x L x T):
Kompatibilitas RGB:
 Tipe:
 Port:
 Kontrol Manual:
 Kompatibilitas Papan Induk:

 Pinout RGB:
I/O:
 USB 3.0 (Atas):
 USB 2.0 (Atas):
 Audio (Atas):
Drive Bay Maksimum:
 3.5":
 2.5":

ATX
7


Kaca Tempered
9.0 kg
48.4 x 21.5 x 48.5 cm

Dapat Dikontrol
8-Port
14 Mode
MSI Mystic Light Sync,
ASUS Aura Sync, Gigabyte
RGB Fusion Ready,
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-kode-G

2
2


2
4

Konfigurasi Kipas:
 Panel Depan:
 Panel Belakang:

3x 120 mm Kipas RGB yang Dapat Dikontrol
(Terinstal) atau Radiator (Opsional)*
2x 120 mm Kipas RGB yang Dapat Dikontrol
(Terinstal) atau Radiator (Opsional)*

Kompatibilitas:
 Papan Induk:
 Maks. Panjang Kartu Grafis:
 Maks. Tinggi Pendingin CPU:
 Maks. Panjang Catu Daya:
 Maks. Tinggi Radiator
termasuk Kipas (Depan):
 Maks. Tinggi Radiator
termasuk Kipas (Belakang):
 Radiator (Opsional):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
32.3 cm**
16.5 cm
20.0 cm
6.4 cm
6.0 cm
Hingga 360 mm (Panel Depan)
Hingga 240 mm (Panel Belakang)

Konten Kemasan:
 REV200
 Set Aksesori
 Manual
* Radiator opsional dapat diinstal sebagai ganti kipas.
** 28.5 cm untuk slot ekspansi (Mini-ITX) di atas terowong catu daya.

www.sharkoon.com

