Com o ELITE SHARK CA700, Sharkoon apresenta um gabinete premium impressionante. Seus contornos marcantes e acabamento de
alta qualidade se harmonizam com os inúmeros recursos e as dimensões colossais que compõem o CA700. Até oito ventoinhas RGB
e um sistema de refrigeração líquida com dois radiadores de 360 mm podem encontrar espaço dentro do gabinete, e a placa de vídeo
também pode ser posicionada verticalmente. Além disso, o corpo da caixa pode ser inclinado e travado em quatro posições por meio
de sua base.

Desempenho de resfriamento ideal
Com um design elegante, o ELITE SHARK CA700 foi
formado de tal forma que existem oportunidades de
todos os lados da caixa para criar um fluxo de ar
ideal. Mesmo quando o sistema está sendo usado
em plena capacidade, um resfriamento ideal sempre
será garantido.
Existem opções de instalação para até oito ventoinhas de LED RGB de 120 mm para resfriar efetivamente os componentes instalados. Cinco ventiladores já estão pré-instalados para uso imediato.

Obviamente, o interior do ELITE SHARK CA700
também pode ser resfriado com água. No entanto, o
que é especial no gabinete é a possibilidade de
instalar dois radiadores de 360 mm ao mesmo
tempo: um na parte superior do gabinete e outro ao
lado da placa-mãe.
A bomba ou o reservatório podem ser fixados
verticalmente na parte inferior da caixa ou em uma
placa de montagem removível próxima à bandeja da
placa-mãe.

Opções para uma iluminação impressionante
O tamanho da caixa permite uma exibição correspondentemente aberta dos componentes iluminados.
Estes, junto com um extenso sistema de refrigeração
a água, terão um desempenho brilhante. Se desejar,
a placa de vídeo pode ser instalada verticalmente e
assim brilhar em todo o seu esplendor através do
painel lateral de vidro temperado.

Design futurista
Normalmente, os gabinetes normais podem ser
reconhecidas por suas formas retangulares simples.
Mas o ELITE SHARK CA700 está longe de ser
comum, e isso também se reflete em seu design e
forma: seu contorno de seis lados imediatamente
chama a atenção, assim como seu design futurístico
e aberto, que garante um fluxo de ar contínuo.
Estilo e eficiência nunca foram tão harmonizados.
Extravagância que mostra que você pertence à elite.

Verdadeiramente único
O ELITE SHARK CA700 impressiona com sua forma
extraordinária, incluindo sua base única e grande.
Portanto, o gabinete não é apenas um atrativo em si,
mas também oferece a opção de ser inclinado e
travado em quatro posições.

No lado direito da caixa, os cabos podem ser
dispostos de maneira fácil e inteligente e, em
seguida, escondidos atrás do painel lateral. O painel
lateral de vidro, do lado esquerdo, pode ser facilmente instalado ou removido graças a um suporte de
montagem que suporta o painel por baixo.
As almofadas protetoras de PTFE permitem que o
painel frontal seja aberto suavemente, sem deixar
nenhum arranhão na pintura.
Para permitir o acesso aos ventiladores RGB, não
apenas o painel frontal, mas também o painel superior
pode ser aberto. Eles também podem ser fixados na
posição usando a chave hexagonal incluída. Desta
forma, os painéis não precisam ser mantidos
continuamente no lugar e ambas as mãos ficam livres
para trabalhar no gabinete e nas ventoinhas.

Muito espaço para muito desempenho
Placas de vídeo grandes com um comprimento de
47,5 cm podem ser facilmente instaladas sem
exceder os limites do gabinete ou restringir o uso de
outros slots quando necessário.
Até dois HDDs de 3,5 "ou seis SSDs de 2,5" podem
ser instalados no CA700, bem como um cooler de
CPU de até 16,5 cm.

Tudo a bordo
Para garantir que não haja limites ao criar sua
construção de hardware, o CA700 vem com duas
estruturas de montagem para instalar verticalmente
uma placa gráfica: uma para placas que requerem
dois slots e outra para placas que requerem três
slots. Claro, além das duas estruturas de montagem,
um cabo riser de alta qualidade também está incluído.

