


REV220 ATX midi kule, PC kasası yerleşiminde yepyeni bir konsepti ve göz yormayan RGB ışıklandırmasını zarif 
kasasında topluyor. Donanım öğeleri, 90 derece döndürülmüş anakartın çevresine dikey şekilde monte edilebilir. 
Böylece, ekstra büyük temperli camdan yapılmış yan panelin arkasında alışılmadık, göz alıcı güzellikte bir görüntü 
oluşur. REV220, yenilikçi tasarımıyla gelenekselleşmiş PC kasalarına da kafa tutuyor; temperli camdan oluşan yan 
panel hiçbir özellikten ödün vermeden kasanın sol yanına da takılabilecek şekilde tasarlandı. 

TASARIMDA YENI BIR DEVRIM



TSade ön panel karbon fiber görünümüne sahiptir. Tam 
ortasında elmas şeklinde kesilmiş, gümüş çerçeveli alümi-
nyum bir levha bulunuyor. Ana levhayı çevreleyen, göz 
yormayan RGB arka plan ışıklandırması atmosferik aydın-
latmaya katkı sağlarken kasanın önüne de rengârenk bir 
dokunuş yapar.

REV220 kasası ve diğer adreslenebilir RGB logosuna 
sahip Sharkoon ürünleri Asus Aura Sync, MSI Mystic 
Light Sync, Gigabyte Fusion ve ASRock Polychrome 
SYNC için sertifikalıdır. Bu ürünler böylece mevcut 
sistemlere kolayca entegre edilebilir 

"ADRESLENEBİLİR RGB" logosu ile işaretlenmiş Sharkoon ürünleri, adreslenebi-
lir RGB LED fanları ve şeritleri başlıklarına sahip ana kartlarla uyumludur. 
Başlıklar 5V-D kodlu-G ve 5V-D-G pin konfigürasyonuna sahip olmalıdır. En 
önemli anakart üreticilerinden bu RGB bağlantılarının örnekleri, aşağıda göste-
rilmiştir. RGB pin yapılandırması üreticiden bağımsızdır. Ancak, bu bağlantıların 
isimlendirilmesi ve işaretlenmesi üreticiler arasında farklılık gösterebilir. Uyum-
lulukla ilgili daha fazla bilgi için, anakartınızın kullanım kılavuzuna bakınız veya 
üreticinin web sitesini ziyaret ediniz.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

KARBON FİBER GÖRÜNÜM 
RGB İLE BİRLEŞİYOR



8-PORTLU ADRESLENEBİLİR
RGB KONTROLÜ
REV220, önceden yerleştirilmiş RGB kontrol aygıtıyla birlikte gelir. Bu sayede 
en fazla sekiz adreslenebilir LED bileşeni, anakart yazılımı aracılığıyla kontrol 
ve senkronize edilebilir. Kontrol aygıtı, güç kaynağına SATA birleştiricisiyle 4 
pinli veya 3 pinli anakart başlığına adreslenebilir LED için şu konfigürasyonlar-
la bağlıdır: 5V-D kodlu-G veya V-D-G.
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MANUEL RENK KONTROLÜ
REV220 ayrıca, adreslenebilir LED bileşenleri için başlıklara sahip olmayan 
anakartlarda, manuel renk kontrol fonksiyonuna sahiptir. Bu durumda, RGB 
kontrolörü ana karta bağlı değildir, sadece güç kaynağına ve ayrıca sıfırlama 
anahtarına bağlanır. Anahtarın sıfırlama işlevi daha sonra ondört aydınlatma 
modunun seçilmesine olanak sağlayan yeni bir fonksiyonla değiştirilir veya 
istenirse aydınlatmanın tamamen devre dışı bırakılması uygulanabilir. 
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REV serisine ait tüm kasalarda olduğu gibi REV220 de kasa içi yerleşime yepyeni bir soluk getirir. Burada, donanım 
öğeleri, 90 derece döndürülmüş anakartın etrafına monte edilebilir. Güzel görünümünün yanı sıra, bu tasarımıyla kasa 
oluşturma ve modlama açısından da yepyeni bir deneyim sunar. Anakart bağlantıları ve ek kart yuvaları da 90 derece 
döndürülmüş halde ve mıknatısla takılabilen kapağı olan bir kablo bölmesine sahiptir. Bu özellik ve kasanın tasarımına 
özel olarak yerleştirilen kablo geçiş delikleri, kasanın içinin derli toplu ve muntazam durmasını sağlar. 

BAŞTAN AŞAĞIYA YENI BIR 
KASA İÇI YERLEŞIM 



REV220 her daim derli toplu kalacak. Güç kaynağı tüneli ve çeşitli kablo geçişlerinin yanı sıra en üstte de geniş bir 
kablo bölmesi bulunuyor.

DÜZENLI KABLO YÖNETIMI

Burada, kablolar bir kablo klipsiyle birlikte tutulur ve bir kablo geçişi vasıtasıyla kasanın dışına çıkar. Üst panel, kablo 
bölmesine kolay erişmek ve kir ve tozdan korumak için manyetik bir kapağa sahiptir.

Mümkün Olan En İyi Hava Akışını 
Sağlamak İçin Toz Filtreli ve Hava 

Delikli Mıknatıslı Levha. 



Yerleşik donanımdan gelen kablolar, ana kart tepsisinin arkasındaki kablo geçişlerinde dolanabilir. Burada, kablo-
ların düzgün bir şekilde bir arada tutulmasını sağlayan çok sayıda yer bulunmaktadır.

Titreşimleri önlemek için güç kaynağı REV200 içine monte edilebilir.
Bu, güç kaynağı tüneli içindeki dört ayrıştırılmış güç kaynağı ara parçası tarafından desteklenir.

SINIRSIZ İÇ ALAN

2,0 cm



Ön panelin yanlarındaki hava delikleri ve önceden monte 
edilmiş üç tane 120 mm'lik fan sayesinde kasanın içinde her 
daim güçlü bir hava akımı olur. Bunlara ek olarak, iki adet 
adreslenebilir RGB'ye sahip 120 mm fan da ısınan havayı 
kasanın arkasından dışarıya verirken bir yandan da kasa 
içindeki diğer donanımları hoş bir şekilde aydınlatır. 

HER AÇIDAN YENI 
BIR SOLUK 

Soğutma performansının arttırılması gerekirse ön panelin arkasındaki üç fan çıkarılarak iki tane 140 mm'lik fanla veya 
360 mm'lik bir radyatörle değiştirilebilir. Ayrıca, arka panelde bulunan fanlar da iki tane 140 mm'lik fanla veya 240 
mm'lik bir radyatörle değiştirilebilir. Ayrılmış güç kaynağı bile istenildiği gibi iki farklı yöne monte edilebilir. Aynı 
zamanda, toz filtreleri kasanın hava girişlerinin her birini korur. 

Güç Kaynağı Fanı Yukarıya TakılırKlasik Kurulum



MODERN ÖZELLİKLER

Çıkarılabilir Toz Filtresi
Manyetik Tespitli

Ön Panelin Üstünde kolayca
erişilebilir I/O Portları

Alt Panelde Çıkarılabilir
Toz Filtresi

5x
120 mm
Fanlar



DONANIMDAN ÖDÜN 
VERMEYEN TASARIM
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REV serisi yenilikçi bir kasa içi yerleşim imkânı 
sunarken donanım seçimi sırasında taviz 
vermeyi de gerektirmez. REV220'de 32,3 cm 
uzunluğundaki büyük ekran kartlarına, 20 cm 
uzunluğundaki güç kaynaklarına ve en fazla 
16,5 cm uzunluğundaki CPU soğutucularına 
da yer vardır. Ayrıca, güç kaynağı tünelindeki 
çıkarılabilir kafeslere 3,5 inçlik iki sabit disk ve 
iki SSD takılabilir; anakart tepsisinin arkasın-
da ise iki tane daha SSD takacak yer bulunur.

8-Portlu adreslenebilir
RGB Kontrolü

Radyatörün montajı için 
kapak çıkarılabilir

Radyatör kurulumu için çıkarılabilir 
HDD Kafesleri



ÖZELLIKLER
Genel:
 Form Faktörü:  ATX 
 Genişleme Yuvaları:  7
 İç Boyama:  
 Kablo Düzenleme Sistemi:  
 Aletsiz Cihaz Kurulumu:  
 Yan Panel:  Temperli Cam
 Ağırlık:  9,0 kg
 Boyutlar (U x G x Y):  48,0 x 21,5 x 48,5 cm

RGB Uyumluluğu:
 Tip:  Adreslenebilir
 Bağlantı Noktaları:  8 
 El ile Kontrol:  14 Mod
 Anakart Uyumluluğu:  MSI Mystic Light Sync,
    ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 RGB Kablo İşlev Şeması:  5V-D-G & 5V-D kodlu-G

I/O:
 USB 3.0 (Üst):  2
 USB 2.0 (Üst):  2
 Audio (Üst):  

Maks. Sürücü Yuvaları:
 3,5":  2
 2,5":  4

Fan Yapılandırması:
 Ön Panel: 3x 120 mm Fanlar (önceden kurulmus) 
  veya 2x 140 mm Fanlar (istege baglı)
 Arka Panel: 2x 120 mm Adreslenebilir RGB LED 
  Fanlar (önceden kurulmus) veya
  2x 140 mm Fanlar (istege baglı)

Uyumluluk:
 Anakart: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX 
 Maks. Grafik Kartı 
 Uzunluğu: 32,3 cm*
 Maks. CPU Soğutucusu 
 Yüksekliği: 16,5 cm
 Maks. Güç Kaynağı 
 Uzunluğu: 20,0 cm
 Maks. Radyatör Yüksekliği - 
 Fan dahil (Ön): 6,4 cm
 Maks. Radyatör Yüksekliği - 
 Fan dahil (arka): 6,0 cm
 Radiators (isteğe bağlı): 360 mm kadar (Ön Panel)
  240 mm kadar (Arka Panel)

Paket İçeriği:
 REV220  
 Aksesuar Seti
 El Kitabı

* Güç kaynağı tüneli üzerindeki genişletme yuvası (Mini-ITX) için 28,5 cm. 

www.sharkoon.com


