


REV100 łączy innowacyjną budowę naszej serii obudów REV w zwartej konstrukcji. Dzięki kompaktowym wymiarom 
łatwo pasuje do każdej konfiguracji i zachwyca prostym, ale eleganckim wyglądem. Pomimo mniejszej obudowy, 
niewątpliwe cechy serii REV wciąż są widoczne, ponieważ również tutaj płyta główna jest obrócona o 90 stopni i 
zamontowana w pionie. Panel boczny z hartowanego szkła znajduje się po prawej stronie budki, co powoduje, że 
REV100 jest idealnym uzupełnieniem mniejszych biurek, które znajdują się blisko lub przy ścianach po lewej stronie.

REWOLUCJA DLA BIUREK GAMINGOWYCH



Zgodnie ze swoimi kompaktowymi wymiarami, wygląd 
REV100 został celowo utrzymany w minimalistycznym 
stylu. Panel przedni ma budowę składającą się z geomet-
rycznych kątów i linii i wygląda wyjątkowo szykownie 
dzięki powierzchni przypominającej szczotkowany metal. 
Konstrukcja otacza kratkę z siatki, która jest osadzona w 
panelu i oświetlona z jednej strony paskiem RGB. Sprawia 
to, że przód zyskuje subtelną grę kolorów. 

Obudowa REV100, podobnie jak wszystkie inne 
produkty Sharkoon oznaczone logo ADDRESSABLE 
RGB, posiadają certyfikaty Asus Aura Sync, MSI 
Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion i ASRock Poly-
chrome SYNC. Produkty te można zatem łatwo zinteg-
rować z istniejącymi systemami.

Produkty Sharkoona z logiem ADDRESSABLE  RGB są kompatybilne z płytami 
głównymi, które mają odpowiednie styki do sterowania wentylami i listwami 
RGB. Końcówki te powinny mieć konfiguracje 5V-D-kodowalne-G oraz 5V-D-G. 
Przykładowe styki można obejrzeć poniżej na zdjęciach. Konfiguracja pinów 
RGB jest niezależna od producenta, jednak nazwy i oznaczenia tych podłączeń 
mogą się różnić między producentami. W celu uzyskania dalszych informacji 
dotyczacych kompatybilności, najlepiej zapoznać się z instrukcją na płycie 
głównej lub sprawdzić stronę producenta. 

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

PROSTA ELEGANCJA



4-PORTOWY ADRESOWALNY
STEROWNIK RGB

REV100 jest wyposażony we wstęp-
nie zainstalowany adresowalny 
kontroler RGB. W przypadku zgod-
nych płyt głównych będzie to pełniło 
funkcję koncentratora do sterowa-
nia I synchronizacji do czterech 
adresowalnych komponentów LED, 
które będą świecić w 16,8 miliona 
kolorów. Sterownik jest podłączony 
do zasilania za pomocą złącza SATA i 
do płyty głównej za pomocą 4-styko-
wego lub 3-stykowego złącza dla 
adresowalnych diod LED z wypro-
wadzeniem: 5V-D-kodowalne-G lub 
V-D-G.

RĘCZNA KONTROLA KOLORÓW
REV100 ma również funkcję ręcznej kontroli kolorów dla płyt 
głównych, które nie mają nagłówków adresowalnych kompo-
nentów LED. Dzięki temu kontroler RGB nie jest podłączony do 
płyty głównej, ale raczej do zasilacza i przełącznika resetowania 
obudowy komputera. Funkcja resetowania przełącznika jest 
następnie zastępowana nową funkcją, która pozwala przełączać 
i wybierać do czternastu trybów oświetlenia lub, w razie potrze-
by, wyłączyć oświetlenie.
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Podobnie jak inne obudowy z serii REV, REV100 charakteryzuje się nowatorską konfiguracją. Płyta główna jest 
zamontowana pionowo, obrócona o 90 stopni, co zapewnia wygląd daleki od ustalonych standardów. Kable można 
schować w przestronnej komorze pod górnym panelem i po prostu wyprowadzić z obudowy przez przepust kablowy 
na panelu tylnym.

INNOWACYJNA 
KONCEPCJA PROJEKTU



REV100 zawsze pozostanie uporządkowany. Oprócz tunelu zasila-
jącego i różnych przepustów kablowych ma on również przest-
ronny przedział kablowy na górze. W tym przypadku kable są 
trzymane razem za pomocą zacisku kablowego i wyprowadzane 
na zewnątrz za pomocą przepustu kablowego. Górny panel ma 
osłonę ułatwiającą dostęp do przedziału kablowego i chroniącą 
przed brudem i kurzem.

UPORZĄDKOWANE
ZARZĄDZANIE KABLAMI

SZCZEGÓLNIE DOBRY 
PRZEPŁYW POWIETRZA

Osłona z filtrem 
przeciwpyłowym i perforacją 
dla optymalnego przepływu 

powietrza

Panel przedni z siatki Mesh

Wyjmowany filtr przeciwpyłowy
na dolnym panelu

Ze względu na swój rozmiar REV100 jest wyjątkowo oddychający. Kratka siatkowa z przodu, za którą jest już zainsta-
lowany wentylator 120 mm, zapewnia wystarczający przepływ powietrza przez obudowę. Zdejmowany filtr przeciw-
pyłowy za przednim panelem zapobiega przedostawaniu się niechcianych zabrudzeń do środka. Zdejmowana górna 
pokrywa jest również perforowana, co dodatkowo wspiera przepływ powietrza.



ZWARTA KONFIGURACJA 
OBUDOWY
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Dzięki kompaktowym wymiarom REV100 
można łatwo zintegrować z dowolną konfigu-
racją. Czy to na biurku, czy pod - zajmująca 
mało miejsca obudowa ATX sprawdzi się 
wszędzie. W REV100 zrezygnowano z tunelu 
zasilającego, aby zmaksymalizować 
przestrzeń wewnętrzną i umożliwić większą 
elastyczność podczas instalowania kompo-
nentów i kabli. Oznacza to, że w kompaktowej 
skrzynce można zainstalować karty graficzne 
o maksymalnej długości 31,5 cm i maksymal-
nie dwa dyski twarde 3,5 '' lub trzy dyski SSD.

4-portowy adresowalny kontroler RGB

Wyjmowane klatki HDD / SSD



SPECYFIKACJA
Ogólne:
 Format:  ATX 
 Gniazda na karty rozszerzeń:  7
 Pomalowana w środku:  
 System do uporządkowania kabli: 
 Panel boczny:  Szkło hartowane
 Waga:  5,8  kg
 Wymiary (dł. x sz. x w.):  45,2 x 21,5 x 44,4 cm

Kompatybilność RGB:
 Typ:  Adresowalne
 Porty:  4
 Kontrola ręczna:  14 trybów
 Kompatybilność z  MSI Mystic Light Sync, 
  płytami głównymi:  ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 Wyjścia piny RGB:  5V-D-G & 5V-D-kodowalne-G

I/O:
 USB 3.0 (góra):  2
 Audio (góra):  

Maksymalne wnęki na napędy:
 3,5":  2
 2,5":  3

Konfiguracja wentylatorów:
 Panel przedni: 1x 120 mm wentylator (w zestawie), 
  2x 120 mm wentylatory lub 
  2x 140 mm wentylatory (opcjonalnie) 
 Panel tylni: 1x 120 mm adresowalny wentylator 
  LED RGB (w zestawie)  lub 
  chłodnica (opcjonalnie)

Kompatybilność:
 Płyta główna: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
 Maks. długośc karty 
 graficznej: 31,5 cm*
 Maks. wysokość 
 chłodzenia na procesor: 16,7 cm
 Maks. długość 
 zasilacza: 20,0 cm
 Maks. grubość chłodnicy 
 z wentylatorem (tylni): 5,5 cm

Opakowanie zawiera:
 REV100  
 Zestaw akcesoriów
 Instrukcję

*  28,5 cm dla slotów rozszerzeń (Mini-ITX) nad tunelem zasilającym

www.sharkoon.com


