
CA200
ATX PC CASE SERIES



O gabinete CA200 ATX da série ELITE SHARK foi projetado com diversas aplicações e está disponível em duas 
versões. O CA200G possui o painel frontal em vidro temperado fumê, escuro e um atraente reflexo que vão 
promover um design perfeito do gabinete. Nas laterais do vidro, tiras LED fornecem iluminação para a parte 
frontal do gabinete. O CA200M, por outro lado, tem um painel frontal em malha para proporcionar um melhor 
fluxo de ar.

VERSÕES DO GABINETE



CONTROLADOR RGB DE 8 PORTAS 
ENDERECÁVEL

CONTROLADOR DE COR MANUAL
Para placas-mãe não compatíveis com iluminação RGB enderecáveis, até oito componentes de LED 
endereçáveis podem ser diretamente iluminados e controlados através do controlador RGB  end-
ereçável de 8 portas.

Vinte modos de iluminação predefinidos 
podem ser selecionados através do botão 
dedicado para iluminação no painel 
superior do gabinete. Se desejado, a 
iluminação também pode ser completa-
mente desligada.

O ELITE SHARK CA200 fornece um cont-
rolador RGB endereçável de 8 portas 
para LEDs endereçáveis digitalmente. 
Com placas-mãe compatíveis, a sua 
máquina terá um hub para até oito com-
ponentes LED que através do software da 
placa-mãe fornecem uma iluminação de 
até 16,8 milhões de cores.
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A ventoinha pré-instalada RGB 
SHARK Blades e a tira opcional RGB 
SHARK Blades tem os certificados 
para o Asus Aura Sync, MSI Mystic 
Light Sync, Gigabyte Fusion e ASRock 
Polychrome SYNC. As ventoinhas e  
as tiras SHARK Blades podem assim 
ser facilmente usadas nos sistemas 
já existentes.

Os produtos Sharkoon marcados com o logótipo "ADDRESSABLE RGB" 
são compatíveis com placas-mãe que têm adaptador para ventoinhas 
e tiras de LED RGB endereçáveis. Os adaptadores devem ter a configu-
ração de pinos 5V-D-coded-G e 5V-D-G. Alguns exemplos dessas 
conexões RGB dos fabricantes mais importantes de placa-mãe podem 
ser vista nas imagens abaixo. A configuração da pinação RGB e a 
nomenclatura dessas conexões podem variar de acordo com os fabri-
cantes. Para obter mais informações sobre compatibilidade, consulte o 
manual da sua placa-mãe ou visite o site do fabricante.

FÁCIL DE INTEGRAR

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE



Com um design moderno em preto e neon e um painel lateral quase totalmente em vidro temperado, o ELITE 
SHARK CA200 é a configuração ideal para o melhor em configurações de hardware. O painel lateral é articula-
do, proporcionando fácil acesso e um acabamento elegante para apresentar o seu hardware.

O LUGAR PERFEITO PARA O 
SEU HARDWARE



O gabinete CA200 foi projetado especialmente para 
uma visualização ideal dos componentes instalados. 
As placas gráficas podem ser instaladas de duas 
formas, na forma convencional fornecemos um apoio 
para placas gráficas maiores, fazendo com que a 
placa não fique solta dentro do gabinte, caso queira 
instalar a placa gráfica em posição vertical, a Shar-
koon desenvolveu um kit que faz com que isso seja 
possível. Consiste em uma montagem facilmente 
acoplável junto com um cabo riser. O cabo tem o com-
primento extra para permitir espaço sufiente para 
placas de expansão adicionais.

*Não incluso.

INSTALAÇÃO VERTICAL OPCIONAL
PARA PLACAS DE VÍDEO



16.5 cm

Máx. comprimento 
para placas de vídeo: 42,5 cm

Máx. Comprimento para 
fontes de alimentação: 24 cm

Suporte ajustável para 
placas de vídeo
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50.6 cm

Filtro de poeira removível

HDD/SSD

HDD/SSD

Passagem para os cabos

Montagem do reservatório do water 
cooling/bomba ou SSD

Slots extra-longos para reservatório / 
bomba de resfriamento de água

Controle de RBG endereçável 
de 8 portas

Espaço extra graças a gaiola 
HDD/SSD removível

ORGANIZAÇÃO TOTAL
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SSD SSD
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GERENCIAMENTO 
DE CABOS ESPAÇOSO
Para garantir que o hardware instalado possa ser organizado com facilidade, o ELITE SHARK CA200 possui 
passagens de cabo o suficiente para deixar o gabinete organizado. Por meio deles, o cabeamento dos compo-
nentes instalados pode desaparecer totalmente no espaço atrás da bandeja da placa-mãe. 

3.5 cm



Os gabinetes da série ELITE SHARK 
foram especialmente desenvolvidos 
para construções de hardware de 
alto nível. O gabinete suporta até sete 
ventoinhas e possibilidades suficien-
tes para soluções personalizadas de 
fluxo de ar. O gabinete em si está mais 
do que pronto para os exigentes 
sistemas de resfriamento a água. 
Devido à sua montagem pré-instalada 
para um reservatório a bomba e aos 
slots extra longos dedicados para 
fácil instalação. Na frente, o gabinete 
suporta radiadores com 420 mm, na 
parte debaixo radiadores de até 360 
mm vão encontrar espaço disponível. 
Se necessário, um radiador de 120 
mm também pode ser instalado, subs-
tituindo o ventoinha pré-instalada no 
painel traseiro.

PERFEITO PARA A REFRIGE-
RAÇÃO DO SISTEMA

280 mm

360 mm

Radiador do painel superior:

240 mm

280 mm
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Radiador do painel frontal:

240 mm

420 mm

140 mm

Radiador do painél traseiro:
120 mm

120 mm
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Máx. altura do radiador: 360 mm
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1 x 120 mm Ventoinha 
(pré-instalada) 
com LEDs endereçáveis 

Filtros de poeira removíveis

Opções de instalação:
3x 120 mm ou 3x 140 mm ventoinhas

Pés do gabinete elevados 
para melhor circulação do ar

Grande no fluxo de ar!

Filtro de poeira magnético, fácil de limpar no painel superior.Filtro de poeira resistente e removível no painel inferior



Especificações

www.sharkoon.com

Geral:
 Fator de forma: ATX / E-ATX
 Slots de expansão: 8
 Pintura interior: 
 Sistema de gerenciamento 
  de cabos: 
 Painel lateral: Vidro temperado com 
   dobradiça 
 Peso: 11.5 kg
 Dimensões (C x L x A): 50.6 x  24.0 x 51.7 cm

Compatibilidade RGB:
 Tipo: Endereçável
 Porta: 8-Port
 Controle manual: 20 Modos
 Compatibilidade da  MSI Mystic Light Sync,
  placa-mãe: ASUS Aura Sync, Gigabyte 
   RGB Fusion Ready,
   ASRock Polychrome SYNC
 RGB Pinout: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

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

Máximo compartimento de unidades:
 3.5": 4
 2.5": 7

Configurações da ventoinha:
 Painel frontal:  3x 120 mm ventoinhas ou 
    2x 140 mm ventoinhas (opcional)
 Painel traseiro:  1x 120 mm ventoinhas 
    LED RGB endereçável
 Painel superior:  3x 120 mm ou 2x 140 mm 
    ventoinhas (opcional)

Compatibilidade:
 Placa-mãe: Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX, 
   E-ATX, SSI CEB, SSI EEB 
 Máx. comprimento para 
  placas de vídeo: 42.5 cm
 Máx. altura CPU Cooler: 16.5 cm
 Máx. comprimento da fonte  
  de alimentação: 24.0 cm
 Máx. altura do radiador incl. 
  ventoinha (frontal): 5.7 cm
 Máx. altura do radiador incl. 
  ventoinha (topo) 6.0 cm
 Radiadores (opcional): Até 420mm (Painel frontal)
   Até 360mm (Painel superior)
   Até 120 mm (Painel traseiro)

Conteúdo da embalagem:
 ELITE SHARK CA200G/M  
 Conjunto de acessórios
 Manual

CA200
ATX PC CASE SERIES


