


Biarkan warna mengalir: RGB FLOW dari Sharkoon menampilkan dirinya sebagai ATX midi tower yang elegan 
dengan sisi panel kaca tempered dan casis hitam dengan garis yang jelas. Desain nya yang minimalis berpo-
tongan dengan aliran warna yang mengalir melalui dua strip LED dari panel depan ke sisi panel casing, menye-
diakan perangkat keras built-in dengan sorotan atmosfer. RGB FLOW tidak hanya menarik perhatian tapi 
dengan elemen jaring nya pada depan panel, memberikan lokasi untuk enam kipas atau radiator dan juga 
berbagai kemungkinan untuk pemasangan penyimpanan data.



MENGIKUTI ARUS
RGB FLOW dilengkapi dengan dua strip LED yang dapat dikontrol dan 
menghubungkan panel depan dan samping secara visual. Kedua 
strip dirantai daisy dan dapat dengan mudah dioperasikan menggu-
nakan kontroler empat port  RGB yang terintegrasi dalam casing ini. 
Empat belas mode pencahayaan dapat dipilih menggunakan saklar 
reset dari casing. Sebagai alternatif, strip LED dan tiga komponen 
RGB lain nya dapat dikontrol melalui papan induk dengan perangkat 
lunak yang sesuai dan header RGB dengan 5V-D-kode-G atau pin 
konfigurasi 5V-D-G. 

JENDELA DENGAN 
SOROTAN RGB 
RGB FLOW memiliki panel samping yang terbuat dari kaca tempered, dimana 
dibelakang perangkat keras yang diinstal ditampilkan. Panel samping tidak 
terikat dan hanya melekat pada belakang casing dengan sekrup jari yang 
mudah dilepas. Selain itu, perangkat keras juga dimasukkan ke dalam pers-
pektif, dicahayakan dalam berbagai warna berkat strip LED pada bawah 
panel kaca.  
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RGB FLOW hadir dengan pengontrol RGB. Ini memung-
kinkan hingga empat komponen LED yang dapat dikontrol 
(seperti kipas atau strip yang sesuai) untuk dikontrol dan 
disinkronkan melalui papan induk perangkat lunak. 
Pengontrol juga terhubung ke catu daya melalui konektor 
SATA ke salah satu dari papan induk 4-pin atau 3-pin 
header untuk LED yang dapat dikontrol dengan konfigura-
si: 5V-D-kode-G atau V-D-G.

KONTROL WARNA MANUAL
RGB FLOW juga memiliki kontrol warna manual, berfungsi untuk papan induk yang tidak memiliki header untuk 
komponen LED yang dapat dikontrol. Dengan ini, pengontrol RGB tidak terhubung ke papan induk tetapi hanya 
tehubung ke catu daya dan saklar reset. Fungsi saklar reset kemudian diganti dengan fungsi baru yang 
memungkinkan hingga empat belas mode pencahayaan untuk dipilih atau jika diinginkan, pencahayaan dapat 
dinonaktifkan secara total.
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MUDAH TERPADU
RGB FLOW casing, bersama 
dengan produk Sharkoon 
lainnya yang ditandai dengan 
logo RGB Yang Dapat Dikont-
rol, telah disertifikasi untuk 
Asus Aura Sync, MSI Mystic 
Light Sync, Gigabyte
Fusion dan ASRock Polychro-
me SYNC. Kipas dan strip 
Shark Blades dengan demiki-
an, dapat dengan mudah 
dimasukan ke sistem yang ada.

Produk Sharkoon berlogo "ADDRESSABLE RGB" yang kompatibel
dengan papan induk, memiliki koneksi untuk kipas LED atau strip LED
yang dapat dikontrol dan menghadirkan pinout: 5V-D-kode-G dan
5V-D-G. Contoh untuk koneksi RGB dari produsen papan induk utama
dapat dilihat dibawah. Penugasan untuk pin RGB nya, independen dari
produsen tetapi koneksi nya beragam dari produsen ke produsen.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kompatibilitasnya, silahkan liat
manual dari papan induk anda atau kunjungi situs produsen.
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RGB FLOW memiliki desain kompak 
yang dapat memotong figur bagus 
dimana saja, tanpa mengkompromi-
kan kompatibilitas.   

Penyaring Debu Dapat Dipindahkan

Dapat dikontrol kontroler RGB 4-Port 

Kandang HDD/SSD yang dapat dipindahkan

Slot Sekrup Jempol Ekstra- Panjang untuk 
Penempatan Fleksibel dari Kandang HDD/ SSD

Kaki Casing yang Stabil



ALIRAN UDARA OPTIMAL
Kemungkinan Pemasangan Opsional:
Kipas 1x 120 mm Kipas 2x 120 mm

Kipas 1 x 120 mm
(terinstal)

Bagian Panel Depan 
yang Dapat Dilepas

Dibawah strip LED pada panel depan, menara midi ATX dilengkapi dengan 
jaring mesh yang halus, memastikan asupan udara optimal yang disuplai oleh 
kipas 120mm yang telah terinstal. Jika diinginkan, lima kipas tambahan dapat 
dipasang dalam casing. Dua kipas 120 mm tambahan juga memiliki ruang 
dibelakang panel depan, sedangkan satu kipas tambahan dapat diinstal pada 
belakang panel dan dua lainnya dibawah panel atas. Meskipun desainnya 
yang kompak, RGB FLOW juga memiliki ruang untuk radiator (termasuk kipas): 
6.4 cm disediakan dibelakang panel depan dan 5.5.cm dibawah panel atas. 



KANDANG HDD/SSD 
DAPAT DISESUAIKAN

Kandang HDD/SSD 
yang dapat dipindahkan

Pemasangan yang dapat dipisah untuk 
pengurangan kebisingan dari getaran 

Jika ruang tambahan diperlukan dibelakang panel depan, kandang 
HDD/SSD dapat diposisikan dengan cepat dan mudah, menggunakan slot 
sekrup jempol ekstra panjang pada bagian bawah casing. Kandang juga 
dapat dipisahkan jika tidak diperlukan. Satu HDD 3.5" juga dapat diinstal 
pada bawah panel.



SPESIFIKASI

Umum:
 Faktor Bentuk:  ATX 
 Slot Ekspansi:  7
 Warna Interior:  
 Instalasi Perangkat Tool-Free: 
 Sistem Pengaturan Kabel:  
 Sisi Panel:  Kaca Tempered
 Berat:  6.0 kg
 Dimensi (P x L x T):  42.4 x 20.6 x 48.1 cm

Kompatibilitas RGB:
 Tipe:  Addressable
 Port:  4-Port
 Kontrol Manual:  14 Modes
 Kompatibilitas Papan Induk:  MSI Mystic Light Sync,
    ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 Pinout RGB:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

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

Maks. Drive Bays:
 3.5":  2
 2.5":  6

Konfigurasi Kipas:
 Panel Depan:  1x 120 mm Kipas (Terinstal) 
    2x 120 mm Kipas (Opsional)
 Panel Belakang:  1x 120 mm Kipas (Opsional)
 Panel Atas:  2x 120 mm atau 
    2x 140 mm Kipas  (Opsional)

Kompatibilitas:
 Papan Induk: Mini-ITX, Micro-ATX,  ATX 
 Maks. Panjang Kartu Grafis: 35 cm
 Maks. Tinggi Pendingin CPU: 15.7 cm
 Maks. Panjang Catu Daya: 21.5 cm
 Maks. Tinggi Radiator 
  termasuk Kipas (Depan): 6.4 cm
 Maks. Tinggi Radiator 
  termasuk Kipas (Atas): 5.5 cm
 Radiator (Opsional): Hingga 360 mm (Panel Depan)
   Hingga 280 mm (Panel Atas)

Konten Kemasan:
 RGB FLOW  
 Set Aksesori
 Manual

www.sharkoon.com


