


VG7-W Blue
(พดัลมพรอ้มไฟ LED ขนาด 

120 มม. จาํนวน 3 ตวั )

VG7-W RGB
(พดัลมพรอ้มไฟ Addressable RGB LED

ขนาด 120 มม. จาํนวน 3 ตวั)

VG7-W Green
(พดัลมพรอ้มไฟ LED ขนาด 

120 มม. จาํนวน 3 ตวั )

VG7-W Red
(พดัลมพรอ้มไฟ LED ขนาด 

120 มม. จาํนวน 3 ตวั )

เวอร์ชันเคส



ออกแบบดีไซน์ด้วยขนาดกะทัดรัด

VG7-W ATX Midi Tower ไดร้บัการดไีซนผ์สมผสานกนัเพื�อใหอ้ากาศไหลเวยีนไดด้ทีี�สดุ 
โดยไดเ้พิ�มชอ่งระบายอากาศผ่านตะแกรงตาขา่ยจากแผงดา้นหนา้เคส และตดิตั�งพดัลม
ที�ดา้นหนา้ของเคสถงึสองตวัดว้ยกนั ในขนาด 120 มม. เพื�อใหเ้คสระบายความรอ้นภายใน
ไดด้มีากยิ�งขึ �น และพดัลมมาพรอ้มไฟ ทั�งไฟสเีดี�ยวๆ หรอืแมแ้ตห่ลายส ีและเคสดา้นขา้ง
ใสจากอะครลิคิยิ�งทาํใหเ้ห็นการทาํงานภายในเคสทรงพลงัของคณุ นอกจากนี�เคสของ
เราไดด้ไีซนม์าในขนาดกะทดัรดั แตพ่รอ้มสาํหรบัอปุกรณภ์ายในขนาดใหญต่า่งๆ เชน่ 
เมนบอรด์ การด์จอ และฮารด์ไดรฟ์ตา่งๆ และนอกจากนี�ยงัมพีื �นที�สาํหรบัตดิตั�ง 
DVD-ROM DRIVE (Optical drives)



ตัวควบคมุ ADDRESSABLE 
RGB 4 พอร์ต
VG7-W RGB มาพรอ้มกบัตวัคอนโทรล RGB โดยสามารถควบคมุไฟตา่งๆ ไดท้ั�งหมด 4 ตวัดว้ยกนั  
(เชน่ พดัลมพรอ้มไฟ หรอืเสน้ไฟ strips) ที�สามารถควบคมุโดยการเชื�อมตอ่กบัซอฟตแ์วรเ์มนบอรด์ 
ตวัควบคมุสามารถเชื�อมตอ่ผ่าน Power supply ดว้ยสายเชื�อมตอ่ SATA ผ่านหวัพนิทั�ง 4 พนิ หรอื 3 พนิ 
สาํหรบัควบคมุไฟ Addressable LEDs ตามรปูแบบ: 5V-D-coded-G หรอื V-D-G.

or

ตัวคมุสีไฟด้วยมอื
VG7-W RGB ยงัสามารถเชื�อมตอ่ดว้ยระบบ
เชื�อมตอ่ดว้ยตนเอง โดยตอ่ฟังกช์นัการเชื�อม
ตอ่ผ่านเมนบอรด์ หากไม่มตีวัเช ื�อมตอ่ 
Addressable LED แตด่ว้ยการเชื�อมตอ่แบบนี�จะ
ทาํใหต้วัควบคมุไฟ RGB  ไม่ไดเ้ช ื�อมตอ่เขา้กบั
เมนบอรด์ แตจ่ะเป็นการเชื�อมตอ่ผ่าน Power 
supply แทน และสามารถสลบัสเีอฟเฟกตไ์ด ้
ผ่านทางปุ่ มรเีซท็ โดยจะมทีั�งหมด 14 
สเีอฟเฟกตด์ว้ยกนั และสามารถปิดไฟได ้
ทั�งหมดถา้หากไม่ตอ้งการ
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สแีดงสเีขยีวสนํี�าเงนิสขีาวสเีหลอืงสฟ้ีา

สชีมพู



MSI ASUS ASUSGIGABYTE

ตัวเชื�อมต่อ RGB 
ที�ใช้ได้กับหลายอุปกรณ์

ผลติภณัฑใ์นนามของ Sharkoon ที�มสีญัลกัษณ ์"ADDRESSABLE RGB" 
นั�นสามารถใชง้านรว่มกบัผลติภณัฑอ์ื�นไดห้ลากหลายผลติภณัฑ ์
เชน่เมนบอรด์ที�มตีวัเช ื�อมสาํหรบัพดัลมพรอ้มไฟ Addressable LED 
หรอืแถบสายไฟ LED ที�มตีวัเช ื�อมตอ่ขาพนิแบบ 5V-D-coded-G และ
5V-D-G และภาพตวัอยา่งตวัเช ื�อมตอ่ของผูผ้ลติเมนบอรด์หลกัที�
แสดงอยูท่ี�ดา้นลา่ง จะทาํใหท้ราบวา่การกาํหนดขาพนิ RGB 
นั�นไม่ไดข้ึ �นอยูก่บัผูผ้ลติ แตต่วัเช ื�อมตอ่จะแตกตา่งกนัไป
ตามชื�อของตวัเช ื�อมตอ่ที�ผูผ้ลติเมนบอรด์นั�นๆ เลอืกใช ้สาํหรบั
ขอ้มูลเพิ�มเตมิสาํหรบัความเขา้กนัไดข้องเมนบอรด์และอปุกรณต์า่งๆ 
สามารถดไูดท้ี�คูม่อืของเมนบอรด์ หรอืเยี�ยมชมไดท้ี�เว็บไซตข์องผูผ้ลติ

VG7-W RGB ของเรานั�นไดผ่้านการยอมรบัจากหลากหลาย 
ยี�หอ้ในเร ื�องที�สามารถใชร้ว่มกนัได ้ไม่วา่จากยี�หอ้ Asus Aura Sync, 
MSI Mystic Light Sync และ Gigabyte Fusion ก็ยงัให ้
ความไวใ้จในพดัลม ของเราวา่สามารถทาํงานรว่มกบัอปุกรณอ์ื�นๆ 
ไดอ้ยา่งง่ายดาย



พื�นที�เพยีงพอสาํหรับ
ทกุอุปกรณ์ภายใน

45.9 cm

43
.0

 c
m

16.5 ซม.

ความยาวสูงสุด
ของการด์จอ: 37.5 ซม.

ความยาวสูงสุดของ
Power Supply: 26.5 ซม. HDD 1x 3.5 นิ�ว

SSD

SSD

SSD

HDD 1x 3.5 นิ�ว
+ SSD 1x 2.5 นิ�ว

1x DVD-ROM หรอื
HDD 1x 3.5 นิ�ว

นอกจากชอ่งใสไ่ดรฟ์ที�มใีหอ้ยา่ง
เพยีงพอสาํหรบัจดัเก็บขอ้มูล
สาํหรบัเคส VG7-W ไม่วา่จะเป็น
ชอ่งสาํหรบัใสไ่ดรฟ์ DVD-ROM 
Drive (Optical drive) หรอืจะชอ่งใส่
ไดรฟ์สาํหรบัจดัเก็บขอ้มูล ที�พื �น
ที�วา่งหลงัพดัลมขนาด 2.5 นิ�ว
ถงึ 3 ตวัดว้ยกนั และที�ใตช้อ่งใส ่
DVD-ROM Drive (Optical drive)
มชีอ่งสามารถใสไ่ดรฟ์ขนาด 
3.5 นิ�วหรอื 2.5 นิ�วได ้และถา้หาก 
DVD-ROM Drive (Optical drive) 
ไม่ไดใ้ชง้านก็สามารถใสไ่ดรฟ์
ขนาด 3.5 นิ�วแทนได ้

RGB เวอรช์ ั�น
ตวัควบคมุ Addressable
RGB 4 พอรต์

ชอ่งสาํหรบั
พาดสายเคเบลิ



เรียบร้อยและดดีู

แผ่นแม่เหล็กกรองฝุ่นละออง
สามารถนําออกไดจ้ากที�
ดา้นหนา้ของพดัลม

แผ่นกระจกอะครลิคิ
ขนาดใหญท่ี�ดา้นฝาเคส

3x
120 mm 

พดัลมพรอ้มไฟ
Addressable RGB LED 

หรอืพดัลม
LED แสดงไฟสเีดยีว

ชอ่งใสไ่ดรฟ์สามารถถอดออกไดอ้ยา่ง
ง่ายดายโดยไม่ตอ้งใชอ้ปุกรณ์

แผ่นกรองฝุ่นละอองสามารถ
นําออกไดจ้ากดา้นลา่งของเคส



VG7-W Red VG7-W GreenVG7-W RGB VG7-W Blue

พดัลมพรอ้มไฟ Addressable RGB LED ขนาด 
120 มม. จาํนวน 2 ตวั (VG7-W RGB)
พดัลมพรอ้มไฟ LED ขนาด 
120 มม. จาํนวน 2 ตวั (VG7-W Red/ Green/ Blue)
พดัลมพรอ้มไฟ Addressable RGB LED ขนาด 
120 มม. จาํนวน 1 ตวั (VG7-W RGB)
พดัลมพรอ้มไฟ LED ขนาด 
120 มม. จาํนวน 1 ตวั (VG7-W Red/ Green/ Blue)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

37.5 ซม.

16.5 ซม.

26.5 ซม.

ขอ้มูลท ั�วไป:
 มาตรฐานเมนบอรด์
  ขนาด Form Factor:
 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์
  และสายสญัญาณ:
 การตกแตง่
  ลวดลายสภีายใน:
 ตวัจดัเก็บสายเคเบลิ:
 ฝาเคส:
 สผีลติภณัฑ:์
 เวอรช์นัเคส:
 นํ�าหนัก:
 ขนาด 
 (ยาว x กวา้ง x สงู):

นําเขา้/นําออก:
 USB 3.0 (ดา้นหนา้):
 ชอ่งเสยีบหฟัูง 
 (ดา้นหนา้):

ชอ่งสาํหรบัใสไ่ดรฟ์จาํนวนสูงสุด:
 5.25 นิ�ว: 
 3.5 นิ�ว: 
 2.5 นิ�ว: 

ATX

6





อะครลิกิ
ดาํ
RGB, Red, Green, Blue 
3.7 กก.

45.9 x 20.0 x 43.0 ซม.

2



1
3
4

สนิคา้ภายในกล่อง
จาํนวนที�บรรจ:ุ 1
ขนาด (ยาว x กวา้ง x สงู): 
470 x 230 x 510 มม.
นํ�าหนัก: 4.5 กก.
หมายเลขผูเ้สยีภาษอีากร: 84733080
ประเทศที�ผลติ: China

โครงแบบสาํหรบัตดิต ั�งพดัลม:
 ดา้นหนา้เคส:

 ดา้นหลงัเคส:

สามารถใชร้ว่มกบั:
 เมนบอรด์: 
 ความยาวสงูสดุ
  ของการด์จอ:
 ความสงูสงูสดุของ 
  CPU คลูเลอร:์
 ความยาวสงูสดุของ 
  Power Supply:

ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย:
VG7-W, ชดุสว่นประกอบเพิ�มเตมิ, คูม่อืการใช ้

ข้อมลูจาํเพาะ


