


BEHUIZING VERSIES

VG6-W Blue
(3x 120 mm led fans)

VG6-W RGB
(3x 120 mm adresseerbare RGB led fans)

VG6-W Green
(3x 120 mm led fans)

VG6-W Red
(3x 120 mm led fans) 



COMPACT BEHUIZING 
ONTWERP

Buiten zijn karakteristieke uiterlijk, valt de VG6-W ATX midi tower vooral op door zijn hoog 
efficiënte luchtdoorstroming: Drie 120 mm fans zijn al voor geïnstalleerd, welke ook zorgen 
voor kleurrijke highlights achter de acryl front- en zijpanelen. Ondanks het compacte 
ontwerp, zijn er geen compromissen gemaakt ten opzichte van de compatibiliteit. Grotere 
moederborden, voedingen en grafische kaarten, net als een verzameling aan schijven 
beschikken over voldoende inbouw ruimte, er is zelfs plaats voor een optische drive.



4-POORT ADRESSEERBARE 
RGB CONTROLLER
De VG6-W RGB wordt geleverd inclusief een RGB controller. Deze biedt ondersteuning aan vier 
adresseerbare led componenten (zoals geschikte fans en led-strips) om via het moederbord 
gesynced en geregeld te worden. De controller wordt via een standaard SATA stroomkabel van 
stroom voorzien en met een 3-pin V-D-G of 4-pin 5V-D-Coded-G stekker op het moederbord 
aangesloten.

HANDMATIGE KLEUR REGELING
De VG6-W RGB heeft ook een optie voor hand-
matige regeling, voor moederborden die niet 
beschikken over een adresseerbare RGB 
header. Hierbij wordt de controller enkel op de 
voeding en op de reset-knop aangesloten. De 
reset-knop wordt hiermee omgevormd in een 
selectie knop voor 14 verschillende led profielen 
en ook kan de verlichting hiermee eenvoudig 
uitgezet worden.
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RGB 
COMPATIBILITEIT

Sharkoon producten met het ‘ADDRESSABLE RGB’ logo zijn 
compatibel met moederborden die beschikken over een adres-
seerbare RGB led header, voor fans en led-strips. De headers 
moet een van de volgende configuraties hebben: 5V-D-coded-G 
of 5V-D-G. Voorbeelden van deze headers van de belangrijkste 
moederbord fabrikanten staan hieronder getoond.
De RGB pin configuratie is onafhankelijk van de fabrikanten. 
Desondanks verschilt de markering en benaming tussen de 
verschillende fabrikanten. Voor meer informatie over compatibi-
liteit, controleer dit in de handleiding van je moederbord, of op 
de website van de fabrikant.

De VG6-W RGB is gecertificeerd voor Asus Aura Sync, 
MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion en de meeste 
andere grote merken met overeenkomende pin lay-out, 
en is hierdoor gemakkelijk aan bestaande systemen toe 
te voegen.

MSI ASUS ASUSGIGABYTE



Max. lengte grafische kaart: 37,5 cm
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Practische kabel 
doorgangen

4-poort adresseerbare 
RGB controller

RGB Versie

16,5 cm

GENOEG RUIMTE VOOR 
ALLE COMPONENTEN

SSD

SSD

SSD

Max. lengte voeding: 26,5 cm
1x 3.5" HDD

Buiten de drive bay voor een 
optische drive, heeft de VG6-W 
genoeg ruimte voor data schijven: 
drie 2,5” schijven passen op het 
binnenste paneel achter de 
voorste fans. In de HDD-kooi onder 
de optische drive bay passen één 
3,5” en een 2,5” schijf en er is nog 
plaats voor één 3,5” schijf, op de 
bodem onder de fans. Als er geen 
optische drive geplaatst wordt, 
kan hier ook één 3,5” schijf worden 
geplaatst.

 
1x 3.5" HDD + 1x 2.5" SSD

1x ODD of 1x 3.5 " HDD 



3x
120 mm 

adresseerbare 
RGB led fans  

of enkele-kleur 
led fansAfneembare, magnetische 

stoffilter voor de fans

Afneembaar stoffilter op het bodempaneelGemakkelijke tool-free installatie voor drive

NETTE BLIKVANGER

Groot acryl zijpaneel window



Algemeen:
 Vormfactor:
 Uitbreidingssloten:
 Gelakt interieur:
 Kabelmanagement 
 systeem:
 Zijpaneel:
 Chassis kleur:
 Beschikbare kleuren:
 Gewicht:
 Afmetingen 
 (L x B x H):

I/O:
 USB 3.0 (front):
 USB 2.0 (front):
 Audio (front):

Max. drive bays:
 5,25": 
 3,5": 
 2,5": 

ATX
6




Acryl
Zwart
RGB, Rood, Blauw, Groen 
3,7 kg

46,1 x 20,0 x 43,0 cm

2
2


1
3
4

Fan configuratie:
 Frontpaneel:

 Achterzijde:

Compatibiliteit:
 Moederbord: 
 Max. lengte 
 grafische kaart:
 Max. hoogte 
 CPU koeler:
 Max. lengte 
 voeding:

Inhoud verpakking:

VG6-W RGB: 2x 120 mm Adresseerbare RGB led fans
VG6-W Red/ Green/ Blue: 2x 120 mm led fans 
VG6-W RGB: 1x 120 mm Adresseerbare RGB led fan
VG6-W Red/ Green/ Blue: 1x 120 mm led fan

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

37,5 cm

16,5 cm

26,5 cm

VG6-W, Accessoire set, Handleiding 

Verzendverpakking
Verzendverpakking: 1
Afmetingen (L x B x H): 
470 x 230 x 510 mm
Gewicht: 4,5 kg
Nomenclatuur: 84733080
Land van herkomst: China

SPECIFICATIES

VG6-W Red VG6-W GreenVG6-W RGB VG6-W Blue


