


Versões do Gabinete

NIGHT SHARK RGB
(3x 120 mm ventoinhas LED RGB)

NIGHT SHARK Blue
(3x 120 mm ventoinhas LED)

NIGHT SHARK Red
(3x 120 mm ventoinhas LED)

NIGHT SHARK Lite
(Ventoinhas opcional)



Hub RGB de 8 portas endereçável
O NIGHT SHARK RGB inclui um hub RGB endereçável de 8 portas com um conector de placa 
principal. O hub permite que as ventoinhas RGB endereçáveis pré-instaladas e até mais cinco 
componentes RGB sejam facilmente controlados e sincronizados através do software da 
placa-mãe. Os componentes RGB podem iluminar em até 16,8 milhões de cores com múltiplos 
efeitos de cores.

Real

color control
RGB

Controlador de cores manual
O NIGHT SHARK RGB possui uma função de controle manual de cores para placas-mãe sem um 
conector RGB endereçável. Uma vez instalado dentro do gabinete e conectado a um conector 
SATA da fonte de alimentação, as ventoinhas RGB inclusas, bem como outros componentes 
RGB, podem ser iluminados em um dos 14 modos de cor, ou serem completamente desligados, 
pressionando o botão reset na parte superior do gabinete.

+5
V 

 D
  A

DD
_H

EA
DE

R
V 

 D
  G

GND IO 5V GND IO 5V GND IO 5V GND IO 5V

GNDIO5V GNDIO5V GNDIO5V GNDIO5V

5V

GND

12V

GND

5V

RESET SW

GNDIO5V

5V

GND

GND IO 5V GND IO 5V GND IO 5V GND IO 5V

GNDIO5V GNDIO5V GNDIO5V GNDIO5V

5V

GND

12V

GND

5V

SATA

or

V
D

G

RESET SW

GND IO 5V GND IO 5V GND IO 5V GND IO 5V

GNDIO5V GNDIO5V GNDIO5V GNDIO5V

5V

GND

12V

GND

5V

GND IO 5V GND IO 5V GND IO 5V GND IO 5V

GNDIO5V GNDIO5V GNDIO5V GNDIO5V

5V

GND

12V

GND

5V SA
TA

RGB 
Modo 1

RGB 
Modo 2

RGB 
Modo 3

RGB 
Modo 4

RGB 
Modo 5

RGB 
Modo 6

RGB 
Modo 7

VermelhoVerdeAzulBrancoAmareloCiano

Rosa
Pressione o botão de reset     

  para mudar para modos diferentes



Diversas configurações de fluxo de ar

O NIGHT SHARK oferece muitas possibilidades para o seu fluxo 
de ar desejado. Existem oito locais de instalação para ventoin-
has e três para radiadores. E o que é ainda mais legal: Graças ao 
painel lateral de vidro temperado e ao túnel da fonte de alimen-
tação posicionado na parte superior do gabinete, todos os com-
ponentes podem ser perfeitamente visualizados - dos módulos 
de RAM iluminados, até a ventoinha da fonte de alimentação.



2x 140 mm ventoinhas 

1x 280 mm radiador 
(Opcional)

(Opcional)

2x 120 mm ventoinhas

(Opcional)

NIGHT SHARK RGB: 2x ventoinhas LED RGB (Pré instalado)
NIGHT SHARK Blue/Red: 2x ventoinhas LED (Pré instalado)
NIGHT SHARK Lite: ventoinhas opcionais

1x 240 mm radiador 

Painel frontal

Painel inferior

3x 120 mm ventoinhas
(Opcional)

1x 360 mm radiador *
(Opcional) 

* A conexão USB 3.0 interna à placa principal pode entrar em conflito com o espaço para o radiador. 
 Verifique antes da instalação.

Diversas configurações de fluxo de ar



Painel traseiro

Painel lateral

1x 120 mm ventoinha
NIGHT SHARK RGB: 1x ventoinha LED RGB (Pré instalado)
NIGHT SHARK Blue/Red: 1x ventoinha LED (Pré instalado)
NIGHT SHARK Lite: ventoinha opcional

Se a tampa de montagem do 
HDD / SSD for removida, até 
duas ventoinhas de 120 mm 
ou um radiador de 240 mm 
podem ser instaladas.

Diversas configurações de fluxo de ar



Apetite Voraz por Hardware!
Como o hardware de alto desempenho geralmente precisa de mais espaço, utilizamos o interior do NIGHT SHARK 
ao máximo: além dos formatos usuais, o gabinete também está pronto para placas-mãe com processadores 
duplos ou múltiplos (SSI CEB / EEB) . E pode facilmente engolir outros grandes pedaços, seja placas gráficas, 
fontes de alimentação ou coolers de processadores. Além disso, até três discos rígidos de 3,5" e até cinco discos 
de 2,5" terão espaço dentro da barriga do tubarão. Como um lanche extra, uma unidade de 5,25" pode ser instalada 
no painel frontal. Para tornar a instalação mais fácil e garantir que tudo permaneça em ordem, o NIGHT SHARK 
tem vários cabos passantes. O cabeamento pode desaparecer por trás da bandeja da placa principal. As fendas 
extra longas facilitam a instalação de tanques para refrigeração.



Consideráveis opções de instalação 

HDD

HDD/SSD

16 cm

Máximo comprimento 
da placa gráfica: 42 cm

Máximo comprimento da 
fonte de alimentação: 29,5 cm

SSD

SSD

SSD SSD

Passagem prática
para os cabos

Slots extra-longos 
para reservatórios de 
resfriamento líquido 

Controle para LEDs RGB 
endereçáveis (Somente 
na versão RGB)

Versão RGB

ODD

Suporte VGA

3,5" HDD



Agressivo, mas facilemte domável

Design do painel frontal sem cabos

Filtro de poeira removível 
no painel frontal

Filtro de poeira resistente e destacável.

Suportes grandes e sólidos

Conectores frontais facilmente acessíveis

O NIGHT SHARK não é apenas resistente, mas também tem suportes sólidos que proporcionam estabilidade e 
segurança ideais para o seu hardware. Você também pode se previnir da poeira e da sujeira ameaçadora do 
ambiente de jogo graças aos filtros de poeira fáceis de limpar.



Especificações

Geral:
 Fator de forma:
 Slots de expansão:
 Suporte VGA:
 Pintura interior:
 Sistema de gerenciamento de cabos:
 Painel lateral Vidro temperado:
 Dimensions (L x W x H):

I/O:
 USB 3.0 (Top):
 USB 2.0 (Top):
 Áudio (Top):

Máx. Compartimentos de unidade:
 5,25": 
 3,5":
 2,5": 

Configuração da ventoinha:
 Painel frontal:

 Painel lateral:
 Painel traseiro:

 Painel inferior:

ATX, E-ATX
7




50,3 x 21,0 x 47,5 cm

2
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NIGHT SHARK RGB: 2x 120 mm ventoinhas RGB LED, NIGHT SHARK Blue/Red: 
2x 120 mm ventoinhas LED, NIGHT SHARK Lite: Nenhuma ventoinha inclusa
2x 120 mm ventoinhas ou radiador (opcional) *
NIGHT SHARK RGB: 1x 120 mm ventoinha LED RGB, NIGHT SHARK Blue/Red: 
1x 120 mm ventoinha LED, NIGHT SHARK Lite: Nenhuma ventoinha inclusa
3x 120 mm ventoinhas ou radiador (opcional) **

Compatibilidade:
 Placa mãe: 
 Máximo comprimento da placa gráfica:
 Máxima altura do cooler do processador:
 Máximo comprimento da fonte 
 de alimentação:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
42 cm ***
16 cm

29,5 cm

Conteúdo da embalagem: NIGHT SHARK, Jogo de acessórios, Manual,
Controlador RGB endereçável de 8 portas (apenas na versão RGB)

NIGHT SHARK Lite NIGHT SHARK Red NIGHT SHARK Blue NIGHT SHARK RGB

* Se a tampa de montagem do HDD / SSD for removida
** A conexão USB 3.0 interna à placa principal pode entrar em conflito com o 
 espaço para o radiador. Verifique antes da instalação.
*** 30 cm se o radiador estiver instalado no painel lateral

Unidade de embalagem: 1
Dimensões (C x L x A): 573 x 276 x 545 mm
Peso: 9,76 kg
Impostos da alfândega n.º: 84733080
País de origem: China

Embalagem 
de remessa


