De TG7M RGB is een echte alleskunner die aan vrijwel elke voorwaarde voldoet: voor de best mogelijke koelprestaties heeft de
behuizing vier voorgeïnstalleerde RGB-PWM-fans van 120 mm en de mogelijkheid om een radiator met een lengte tot 360 mm
in te bouwen. Deze kan achter het frontpaneel van mesh of onder het bovenste paneel worden geplaatst. Ook is het mogelijk
om videokaarten met behulp van een optionele kit verticaal te installeren en apparaten aan te sluiten via een USB Type-C-poort.

Fantastische koelopties
Vier PWM-fans met RGB-effecten en een formaat
van 120 mm zijn alvast voorgeïnstalleerd. Onder het
bovenste paneel kunnen nog eens drie fans van 120
mm worden geïnstalleerd, of twee fans van 140 mm.

Elegant uiterlijk
Met zijn klassieke vormen komt de TG7M altijd goed
voor de dag. Het frontpaneel van mesh wordt links en
rechts omlijst door een metalen rand die de behuizing
een elegante uitstraling geeft. Omdat de schroeven
voor het zijpaneel van gehard glas aan de achterkant
van de behuizing zitten, maakt de TG7M RGB bovendien een feilloze indruk.

Extra koelte
Behalve de fans kan er ook een radiator met een
lengte van maximaal 360 mm worden geïnstalleerd
onder het bovenste paneel of achter het frontpaneel
van mesh, zodat er voldoende ruimte is voor goede
waterkoeling. Afhankelijk van het formaat van het
moederbord en de hoogte van het RAM-geheugen,
kunnen de radiator en de fans onder het bovenste
paneel een hoogte van 5 tot 20 cm hebben.

Enorm veel ruimte voor hardware
Het ruime interieur van de TG7M RGB biedt volop
ruimte voor grote componenten. Een voeding met
een maximale lengte van 22 cm kan eenvoudig
worden geïnstalleerd op het onderste paneel, aan de
achterzijde van de behuizing. Er is ook ruimte voor
een videokaart van maximaal 38 cm. Met behulp van
de optionele Vertical Graphics Card Kit kan deze ook
verticaal worden geïnstalleerd.

Veel te zien
Dankzij een venster linksonder in de behuizing blijft
de voeding altijd in het zicht. Sterker nog, het hele zijpaneel van gehard glas biedt een uitgebreide inkijk op
het interieur van de behuizing. Vooral componenten
met RGB-verlichting komen zo volledig tot hun recht.

