MILLION COLORS

Colorida e flexível

As tiras RGB SHARK Blades
são perfeitamente dimensionada para todos os gabinetes
comuns, e graças à sua flexibilidade, também pode ser fixa
nos cantos e nas bordas do
gabinete. A instalação pode
ser feita de forma magnética
ou por meio de uma fita
adesiva.

A tira tem dezoito LEDs RGB 5050 endereçáveis ao longo de 360 mm
de comprimento. Com uma placa-mãe compatível, seu
hardware pode ser customizado com uma
enorme variedade de cores personalizadas.

Compatibilidade de conexão RGB

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 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.

MSI

GIGABYTE

As tiras SHARK Blades 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, são
facilmente instaladas.

ASUS

ASUS

Para máxima compatibilidade, os LEDs
RGB das tiras RGB SHARK Blades são
conectados a um conector 3-pin 5V-D-G ou um
conector 4-pin 5V-D-coded-G, dependendo da
placa-mãe.

Especificações

Geral

 LED
 Comprimento
 Largura
 Número de LEDs
 Conector
 Pinout
 Comprimento do cabo
 Fixação
 Tensão nominal
 Corrente nominal
 Peso
 Dimensões
(C x L x A)

Embalagem de varejo
 Dimensões (C x L x A): 175 x 125 x 28 mm
 Peso: 50 g

LEDs RGB endereçáveis 5050
360 mm
10 mm
18
3-pin & 4-pin
5V-D-G & 5V-D-coded-G
60 cm
Magnético / Autoadesivo
5V DC
600 mA
30 g
175 x 125 x 195 mm

Conteúdo da embalagem
 SHARK Blades RGB Strip
 Manual
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