MILLION COLORS

Kleurrijk aanpasbaar

Twintig circulair geplaatste
adresseerbare RGB leds
zorgen voor een sterke
verlichting, welke via de software van geschikte moederbord kunnen worden geregeld en aangepast in 16,8
miljoen kleuren.

De rubberen contactpunten minimaliseren de
overdracht van trillingen en garanderen een
optimale geluidsarme werking.

De robuuste 120mm fan met fluid dynamic bearing
produceert een luchtverplaatsing van 94,8 m3/h bij
1200 rotaties per minuut en produceert niet meer
geluid dan 18,2 dBA, zelfs tijdens zware taken.

Gemakkelijk te integreren

De SHARK Blades RGB fan is gecertificeerd voor
Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync en Gigabyte Fusion en
is hierdoor gemakkelijk aan bestaande systemen toe te voegen.

Sharkoon producten met het ‘ADDRESSABLE RGB’ logo zijn compatibel met moederborden die beschikken over een adresseerbare
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 compatibiliteit, controleer dit in de handleiding van je moederbord, of op de
website van de fabrikant.
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Specificaties

Algemeen

 Fan snelheid
 Soort glijlager
 Max. luchtverplaatsing
 Max. luchtdruk
 Max. Geluidsniveau
 Gemiddelde levensduur
 Verlichting
 Fan aansluiting
 Led aansluiting
 Led kabel lengte
 Fan kabel lengte
 Gewicht zonder kabel
 Afmetingen (L x B xH)

1200 rpm ± 10%
Fluid Dynamic Bearing
94,8 m3/h
1,16 mm-H²O
18,2 dBA
Min 50000 uur
20x adresseerbare RGB leds
3-polige stekker
3-pin (5V-D-G) & 4-pin
(5V-D-coded-G)
50 cm + 5 cm
42 cm
142 g
120 x 120 x 25,5 mm

Elektrische specificaties
 Nominaal voltage
 Nominale stroom fan
 Nominale stroom leds
 Nominaal vermogen fan
 Nominaal vermogen leds
 Start voltage

12 V
0,15 A
0,08 A
1,8 W
1,56 W
6V

Retail verpakking

 Afmetingen (L x B xH): 175 x 125 x 28 mm
 Gewicht: 170 g

Inhoud verpakking
 SHARK Blades RGB Fan
 Handleiding

www.sharkoon.com

