


O TK4 RGB é um case ATX midi compacto que impressiona tanto por sua aparência externa quanto por seus valores 
internos. O painel frontal combina perfeitamente com o design restrito do gabinete preto e permite uma visão das 
três ventoinhas de LED RGB de 120 mm, que fornecem efeitos de iluminação espetaculares. Um painel I / O com 
duas portas USB 3.0 e um painel lateral de vidro temperado completam a impressão geral.
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Atrás do painel frontal de vidro temperado, três ventil-
adores RGB LED de 120 mm garantem um fluxo de ar 
uniforme e, portanto, um resfriamento adequado do 
sistema. A iluminação marcante dos ventoinhas pode 
ser facilmente ajustada conforme desejado usando um 
controlador integrado com 14 modos predefinidos.

Além disso, também é possível definir a iluminação de 
acordo com seus próprios requisitos através de 
placas-mãe compatíveis com MSI Mystic Light Sync, 
Asus Aura Sync, Gigabyte Fusion e ASRock Polychro-
me SYNC.
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Os produtos Sharkoon marcados com o logótipo ADDRESSABLE RGB são compatíveis 
com placas-mãe que têm adaptadorpara ventoinhas e tiras de LED RGB endereçáveis. Os 
adaptadoresdevem ter a configuração 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 dessasconexões 
podem variar de acordo com os fabricantes. Para obter mais informações sobre compatibi-
lidade, consulte omanual da sua placa-mãe ou visite o site do fabricante.



CONTROLADOR RGB
ENDEREÇÁVEL DE 4 PORTAS

CONTROLADOR DE CORES MANUAL
O TK4 RGB também possui uma função de controle manual de cores para 
placas-mãe que não são acessíveis com ARGB. O controlador RGB não 
está conectado à placa-mãe e sim à fonte de alimentação e à chave de 
reinicialização do gabinete. A função de reinicialização do computador é 
substituída por uma nova função que permite alternar e selecionar até 
catorze modos de iluminação ou se desejado, a iluminação pode ser 
desligada totalmente.

O TK4 RGB vem com um controlador RGB endereçá-
vel pré-instalado. Com placas-mãe compatíveis, isso
funcionará como um hub para controlar e sincroni-
zar até quatro componentes de LED endereçáveis, 
que iluminarão em até 16,8 milhões de cores. O cont-
rolador está conectado à fonte de alimentação por 
meio de um conector SATA e a uma placa-mãe por 
meio de um conector de 4 ou 3 pinos para LEDs 
endereçáveis com a pinagem: 5V-D-coded-G ou 
V-D-G.
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APRESENTAÇÃO LIVRE 
DO HARDWARE

ESPAÇO PARA LUGAR DE ARMAZENAMENTO
Aqueles que valorizam espaço de armazenamento de 
dados suficiente para seus PCs encontrarão várias 
opções de expansão no RGB TK4 para atender às suas 
necessidades. 

Três SSDs compactos podem ser montados na bandeja 
da placa-mãe ou no túnel de fonte de alimentação. Além 
disso, dois HDDs de 3,5 podem ser acomodados na 
gaiola de HDD / SSD, na qual, é claro, SSDs podem ser 
instalados se necessário.

O lado esquerdo do TK4 RGB 
consiste em grande parte de vidro 
temperado, o que revela o 
hardware embutido e fornece uma 
apresentação adequada. 

Assim, a quarta ventoinha de LED 
RGB, que está localizada na parte 
traseira do gabinete, também pode 
ser maravilhada. O ventilador não 
apenas ilumina o interior do case 
com cores elegantes, mas também 
permite um fluxo de ar ideal e 
uniforme. 

Já que o painel lateral está preso na 
parte traseira do gabinete, não há 
parafusos diretamente visíveis que 
poderiam desviar a atenção do 
visual moderno do gabinete.



UMA VERDADEIRA MARAVILHA DO ESPAÇO

Apesar de suas dimensões comp-
actas, que também são adequadas 
para configurações menores, hard-
ware maior também pode ser instala-
do sem problemas dentro do gabinete 
do TK4. 

Um cooler de CPU de até 15,7 cm de 
tamanho pode ser instalado, enquan-
to uma placa de vídeo de até 33,5 cm 
ainda será facilmente acomodada.45

,6
 c

m

40,2 cm

15.7 cm

SSD

SSD

SSD

HDD/SSD

HDD/SSD

Controlador ARGB de 4-Port

Gaiola removível HDD/SSD

Máximo comprimento da 
fonte de alimentação: 17,5 cm

Máximo comprimento 
da placa gráfica: 33,5 cm



VÁRIAS OPÇÕES PARA 
RESFRIAMENTO IDEAL

O TK4 RGB oferece locais possíveis suficientes para garantir um fluxo de ar ideal. Além dos ventiladores LED RGB 
pré-instalados na parte frontal e traseira do gabinete, mais ventiladores também podem ser instalados, se neces-
sário, para obter o melhor resfriamento possível. O painel superior do TK4 oferece espaço para duas ventoinhas 
de 120 mm ou duas ventoinhas de 140 mm. Uma ventoinha adicional de 120 mm pode ser instalada no túnel para 
resfriar adicionalmente os drives de armazenamento.

Filtro de poeira magnético, fácil 
de limpar no painel superior

4x 120 mm ventoinhas LED RGB 
endereçáveis (pré-instalada)

Filtro de poeira destacável 
embaixo do gabinete

Portas I/O d fácil acesso 
em cima do gabinete

Vidro temperado



ESPECIFICAÇÕES
Geral:
 Fator de forma:  ATX 
 Slots de expansão:  7
 Pintura interior:  
 Dispositivos de instalação 
  sem ferramentas:  
 Sistema de gerenciamento 
  de cabos:  
 Painel lateral:  Vidro temperado
 Peso:  5,3 kg
 Dimensões (C x L x A):  40,2 x 19,0 x 45,6 cm

Compatibilidade RGB:
 Tipo:  Endereçável
 Portas:  4
 Controle manual:  14 Modos
 Compatibilidade da placa mãe: MSI Mystic Light Sync,
    ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 RGB Pin-Out:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (Topo):  2
 USB 2.0 (Topo):  1
 Audio (Topo):  

Número máximo de baias:
 3,5":  2
 2,5":  5

Configuração da ventoinha:
 Painel frontal: 3x 120 mm ventoinhas LED RGB 
  endereçáveis (pré-instalada)                       
 Painel traseiro: 1x 120 mm ventoinha LED RGB 
  endereçável (pré-instalada)
 Painel superior: 2x 120 mm ventoinhas (opcional) ou 
  2x 140 mm ventoinhas (opcional)

Compatibilidade:
 Placa mãe: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
 Máximo comprimento 
 da placa gráfica: 33,5 cm
 Máxima altura do 
 cooler do processador: 15,7 cm
 Máximo comprimento da 
 fonte de alimentação: 17,5 cm

Conteúdo da embalagem:
 TK4 RGB  
 Conjunto de acessórios
 Manual


