


VERSÕES DO GABINETE

VG7-W Blue
(3x 120 mm ventoinha LED)

VG7-W RGB
(3x ventoinhas LED RGB endereçáveis)

VG7-W Green
(3x 120 mm ventoinha LED)

VG7-W Red
(3x 120 mm ventoinha LED)



O gabinete VG7-W ATX Midi Tower além de apresentar uma aparência elegante, também 
oferece um ótimo fluxo de ar. A parte frontal do gabinete apresenta uma grade de malha 
e também obtem duas ventoinhas pré-instaladas de 120 mm. Dependendo do modelo do 
gabinete, as ventoinhas também podem fornecer luzes coloridas, ou multicoloridas no 
modelo RGB, que podem ser vistas através da janela de acrílico no painel lateral do 
gabinete. Apesar do design compacto do gabinete, tudo que é nescessário para montar 
um PC de alta qualiadade vai caber no gabinete sem problemas, o gabinete fornece uma 
ótima compatibilidade. Assim, o gabinete fornece espaço suficiente para placas-mãe 
grandes, fontes de alimentação e placas de vídeo , bem como uma variedade de discos 
rígidos. Há também uma baia para unidades ópticas.

DESIGN COMPACTO
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CONTROLADOR RGB 
ENDEREÇÁVEL 4-PORT
O VG7-W RGB vem com um controlador RGB. Isso permite que até quatro componentes de LED 
endereçáveis (como ventoinhas ou tiras) sejam controladas e sincronizadas através do software 
da placa-mãe. O controlador é conectado à fonte de alimentação através de um conector SATA a 
um conector de 4-pin ou de 3-pin da placa principal para LEDs endereçáveis com a configuração: 
5V-D-coded-G ou V-D-G.

CONTROLADOR DE CORES MANUAL
O VG7-W RGB também possui uma função de 
controle manual de cores para placas-mãe que 
não são compatíveis com componentes de LED 
endereçáveis. Com isso, o controlador RGB não 
está conectado à placa-mãe, mas está conec-
tado apenas à fonte de alimentação e também 
ao botão de reset do gabinete. A função do 
interruptor reset é então substituída por uma 
nova função que permite selecionar até 14 
modos de iluminação ou, se desejar, a desati-
vação completa da iluminação.
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MSI ASUS ASUSGIGABYTE

COMPATIBILIDADE 
DE CONEXÃO RGB

Os produtos Sharkoon marcados com o logótipo "ADDRESSAB-
LE RGB" são compatíveis com placas-mãe que têm adaptador 
para ventoinhas e tiras de LED RGB endereçáveis. Os adaptado-
res devem 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 dessas 
conexões podem variar de acordo com os fabricantes. Para 
obter mais informações sobre compatibilidade, consulte o 
manual da sua placa-mãe ou visite o site do fabricante.

O gabinete VG7-W RGB tem o certificado para o Asus 
Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion e a 
maioria das outras grandes marcas do mercado com o 
layout de pinos correspondente e, portanto, é facilmente 
incorporado nos sistemas já existentes.
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1x 3,5" HDD

Máximo comprimento da placa gráfica: 37,5 cm

Passagem prática 
para o cabeamento

Controlador RGB 
endereçavel 4-port

ESPAÇO SUFICIENTE PARA 
TODOS OS COMPONENTES

Máximo comprimento da 

fonte de alimentação: 26,5 cm

Além de um compartimento de 
unidade para uma unidade óptica, 
o VG7-W oferece opções de 
montagem suficientes para arma-
zenamento de dados: Três 
unidades de 2,5” no painel lateral 
interno atrás das ventoinhas 
frontais. No compartimento da 
unidade sob o compartimento da 
unidade óptica, é possível montar 
uma unidade de 3,5”e uma de 2,5”. 
Há espaço para outro drive de 3,5” 
no painel inferior abaixo das vento-
inhas. Se uma unidade óptica não 
for necessária, seu compartimento 
de unidade poderá ser usado para 
outra unidade de 3,5”.

1x ODD ou 1x 3,5" HDD

 
1x 3,5" HDD + 1x 2,5" SSD

VERSÃO RGB



3x
120 mm 

ventoinhas LED RGB 
endereçáveis ou 
ventoinhas LED 

em cor única.
Filtro de poeira magnético removível 
na frente das ventoinhas

Filtro de poeira removível na parte inferiorInstalação fácil dos dispositivos sem o 
uso de ferramentas

CHAMATIVO 
E ORGANIZADO

Janela lateral ampla em acrílico



Geral:
 Fator de forma:
 Slots de expansão:
 Pintura interior:
 Sistema de 
 gerenciamento de cabos:
 Painel lateral:
 Cor do chassis:
 Versões disponíveis:
 Peso:
 Dimensões (C x L x A):

I/O:
 USB 3.0 (Frontal):
 Audio (Frontal):

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

ATX
6




Acrílico
Preto
RGB, Red, Green, Blue 
3,7 kg
45,9 x 20,0 x 43,0 cm
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Configurações da ventoinha:
 Painel frontal:

 Painel traseiro:

Compatibilidade:
 Placa-mãe: 
 Comprimento máx. 
 placas gráficas:
 Altura máx. 
 CPU Cooler:
 Máximo 
 comprimento da fonte 
 de alimentação:

Conteúdo da 
embalagem:

2x 120 mm ventoinhas LED RGB 
endereçáveis (VG7-W RGB)
2x mm ventoinhas LED (VG7-W Red/ Green/ Blue)
1x 120 mm ventoinha LED RGB 
endereçável (VG7-W RGB)
1x 120 mm ventoinha LED  (VG7-W Red/ Green/ Blue)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

37,5 cm

16,5 cm

26,5 cm

VG7-W, Conjunto de acessórios, Manual

Embalagem de remessa
Unidade de embalagem: 1
Dimensões (C x L x A): 
470 x 230 x 505 mm
Peso: 4,5 kg
Impostos da alfândega n.º: 84733080
País de origem: China

ESPECIFICAÇÕES

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


