เวอร์ชันเคส

VG6-W RGB

(พัดลมพร ้อมไฟ Addressable RGB LED
ขนาด 120 มม. จํานวน 3 ตัว)

VG6-W Red

(พัดลมพร ้อมไฟ LED ขนาด
120 มม. จํานวน 3 ตัว)

VG6-W Blue

(พัดลมพร ้อมไฟ LED ขนาด
120 มม. จํานวน 3 ตัว)

VG6-W Green

(พัดลมพร ้อมไฟ LED ขนาด
120 มม. จํานวน 3 ตัว)

ออกแบบดีไซน์ด้วยขนาดกะทัดรัด

�
นอกเหนื อจากรูปลักษณ์สไตล ์ทีโดดเด่
นเป็ นพิเศษแล ้ว VG6-W ATX midi tower ยังดึงดูด
�
� ดตังมาให
�
�ั
3 ตัวด ้วยกัน
สายตาด ้วยพัดลมทีมาพร ้อมไฟสีสน
ั ทีติ
้คุณแล ้ว โดยมีทงหมด
ิ ได ้แสดงผลงานให ้คุณได ้ดูอย่างเต็มที�
ในขนาด 120 มม. และทําให ้กระจกใสอะคริลค
�
ไม่วา่ จะเป็ นด ้านหน้าหรือทีด ้านข ้างของเคส และด ้วยขนาดกะทัดร ัดแบบนี � แต่ข ้างใน
� คุ
� ณจําเป็ นต ้องมี สามารถยัดเข ้าไปได ้ทังหมดอย่
�
อัดแน่ นด ้วยสิงที
างไม่มบ
ี น
ั ยะบันยัง
เช่นเมนบอร ์ดขนาดใหญ่ Power supplies การ ์ดจอ และไดร ์ฟต่างๆ เป็ นต ้น

ตัวควบคุม ADDRESSABLE
RGB 4 พอร์ต

�
VG6-W RGB มาพร ้อมกับตัวคอนโทรล RGB โดยสามารถควบคุมไฟต่างๆ ได ้ทังหมด
4 ตัวด ้วยกัน
�
�
(เช่น พัดลมพร ้อมไฟ หรือเส ้นไฟ strips) ทีสามารถควบคุมโดยการเชือมต่อกับซอฟต ์แวร ์เมนบอร ์ด
�
�
อ SATA ผ่านหัวพินทัง� 4 พิน หรือ 3 พิน
ตัวควบคุมสามารถเชือมต่
อผ่าน Power supply ด ้วยสายเชือมต่
สําหร ับควบคุมไฟ Addressable LEDs ตามรูปแบบ: 5V-D-coded-G หรือ V-D-G.

or

ตัวคุมสีไฟด้วยมือ
�
VG6-W RGB ยังสามารถเชือมต่
อด ้วยระบบ

�
�
เชือมต่
อด ้วยตนเอง โดยต่อฟังก ์ช ันการเชือม
�
ี วั เชือมต่
อ
ต่อผ่านเมนบอร ์ด หากไม่มต
�
�
Addressable LED แต่ด ้วยการเชือมต่อแบบนี จะ
�
อเข ้ากับ
ทําให ้ตัวควบคุมไฟ RGB ไม่ได ้เชือมต่
�
เมนบอร ์ด แต่จะเป็ นการเชือมต่อผ่าน Power
supply แทน และสามารถสลับสีเอฟเฟกต ์ได ้
�ั
14
ผ่านทางปุ่ มรีเซ็ท โดยจะมีทงหมด
สีเอฟเฟกต ์ด ้วยกัน และสามารถปิ ดไฟได ้
�
ทังหมดถ
้าหากไม่ต ้องการ
RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

RGB

โหมด 1

โหมด 2

โหมด 3

โหมด 4

โหมด 5

โหมด 6

RGB

สีชมพู

โหมด 7

สีฟ้า

สีเหลือง

สีขาว

� น
สีนําเงิ

สีเขียว

สีแดง

ตัวเชื�อมต่อ RGB
ที�ใช้ได้กับหลายอุปกรณ์
� สญ
ผลิตภัณฑ ์ในนามของ Sharkoon ทีมี
ั ลักษณ์ "ADDRESSABLE RGB"
� ้หลากหลายผลิตภัณฑ ์
นั�นสามารถใช ้งานร่วมกับผลิตภัณฑ ์อืนได
�
�
เช่นเมนบอร ์ดทีมีตวั เชือมสําหร ับพัดลมพร ้อมไฟ Addressable LED
� ตวั เชือมต่
�
หรือแถบสายไฟ LED ทีมี
อขาพินแบบ 5V-D-coded-G และ
�
5V-D-G และภาพตัวอย่างตัวเชือมต่
อของผูผ้ ลิตเมนบอร ์ดหลักที�
�
แสดงอยูท
่ ด
ี ้านล่าง จะทําให ้ทราบว่าการกําหนดขาพิน RGB
�
�
�
นันไม่ได ้ขึนอยู
ก
่ บั ผูผ้ ลิต แต่ตวั เชือมต่
อจะแตกต่างกันไป
�
�
�
ตามชือของตัวเชือมต่อทีผูผ้ ลิตเมนบอร ์ดนั�นๆ เลือกใช ้ สําหร ับ
� มสําหร ับความเข ้ากันได ้ของเมนบอร ์ดและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ข ้อมูลเพิมเติ
� ม
�
� บไซต ์ของผูผ้ ลิต
สามารถดูได ้ทีคู
่ อ
ื ของเมนบอร ์ด หรือเยียมชมได
้ทีเว็

MSI

GIGABYTE

VG6-W RGB ของเรานั�นได ้ผ่านการยอมร ับจากหลากหลาย
� ้อในเรืองที
� สามารถใช
�
� ้อ Asus Aura Sync,
ยีห
้ร่วมกันได ้ ไม่วา่ จากยีห
MSI Mystic Light Sync และ Gigabyte Fusion ก็ยงั ให ้
ความไว ้ใจในพัดลม ของเราว่าสามารถทํางานร่วมกับอุปกรณ์อนๆ
ื�
ได ้อย่างง่ายดาย

ASUS

ASUS

พื�นที�เพียงพอสําหรับ
ทุกอุปกรณ์ภายใน
46.1 ซม.

1x DVD-ROM หรือ
�
HDD 1x 3.5 นิ ว

16.5 ซม.

�
HDD 1x 3.5 นิ ว
�
+ SSD 1x 2.5 นิ ว

43.0 ซม.

SSD

� ให ้อย่าง
นอกจากช่องใส่ไดรฟ์ ทีมี
เพียงพอสําหร ับจัดเก็บข ้อมูล
สําหร ับเคส VG6-W ไม่วา่ จะเป็ น
ช่องสําหร ับใส่ไดรฟ์ DVD-ROM
Drive (Optical drive) หรือจะช่องใส่
� น�
ไดรฟ์ สําหร ับจัดเก็บข ้อมูล ทีพื
�
�
ทีว่างหลังพัดลมขนาด 2.5 นิ ว
� ้ช่องใส่
ถึง 3 ตัวด ้วยกัน และทีใต
DVD-ROM Drive (Optical drive)

ความยาวสู งสุด
ของการ ์ดจอ: 37.5 ซม.

SSD

SSD

ความยาวสู งสุดของ
Power Supply: 26.5 ซม.

มีชอ่ งสามารถใส่ไดรฟ์ ขนาด

� อ 2.5 นิ วได
� ้ และถ ้าหาก
3.5 นิ วหรื
DVD-ROM Drive (Optical drive)
ไม่ได ้ใช ้งานก็สามารถใส่ไดรฟ์
�
้
ขนาด 3.5 นิ วแทนได

�
HDD 1x 3.5 นิ ว

�ั
RGB เวอร ์ชน
ตัวควบคุม Addressable
RGB 4 พอร ์ต

ช่องสําหร ับ
พาดสายเคเบิล

เรียบร้อยและดูดี

3x

120 mm
พัดลมพร ้อมไฟ

แผ่นแม่เหล็กกรองฝุ่ นละออง
สามารถนํ าออกได ้จากที�
ด ้านหน้าของพัดลม

Addressable RGB LED

หรือพัดลม
LED แสดงไฟสีเดียว

แผ่นกระจกอะคริลค
ิ
�
ขนาดใหญ่ทด
ี ้านฝาเคส

ช่องใส่ไดรฟ์ สามารถถอดออกได ้อย่าง
ง่ายดายโดยไม่ต ้องใช ้อุปกรณ์

แผ่นกรองฝุ่ นละอองสามารถ
นํ าออกได ้จากด ้านล่างของเคส

SPECIFICATIONS

� :
ข้อมู ลทัวไป

� ดลม:
โครงแบบสําหร ับติดตังพั

 มาตรฐานเมนบอร ์ด
ขนาด Form Factor:
 ช่องเสียบอุปกรณ์
และสายสัญญาณ:
 การตกแต่ง
ลวดลายสีภายใน:
 ตัวจัดเก็บสายเคเบิล:
 ฝาเคส:
 สีผลิตภัณฑ:์
 เวอร ์ช ันเคส:
�
 นํ าหนั
ก:
 ขนาด
(ยาว x กว ้าง x สูง):

 ด ้านหน้าเคส:
ATX
6

 ด ้านหลังเคส:




อะคริลก
ิ
ดํา
RGB, Red, Green, Blue
3.7 กก.

สามารถใช้รว่ มกับ:

2
2

 เมนบอร ์ด:
 ความยาวสูงสุด
ของการ ์ดจอ:
 ความสูงสูงสุดของ
CPU คูลเลอร:์
 ความยาวสูงสุดของ
Power Supply:



ผลิตภัณฑ ์ประกอบด้วย:

46.1 x 20.0 x 43.0 ซม.

นํ าเข้า/นํ าออก:
 USB 3.0 (ด ้านหน้า):
 USB 2.0 (ด ้านหน้า):
 ช่องเสียบหูฟัง
(ด ้านหน้า):

พัดลมพร ้อมไฟ Addressable RGB LED ขนาด
120 มม. จํานวน 2 ตัว (VG6-W RGB)
พัดลมพร ้อมไฟ LED ขนาด
120 มม. จํานวน 2 ตัว (VG6-W Red/ Green/ Blue)
พัดลมพร ้อมไฟ Addressable RGB LED ขนาด
120 มม. จํานวน 1 ตัว (VG6-W RGB)
พัดลมพร ้อมไฟ LED ขนาด
120 มม. จํานวน 1 ตัว (VG6-W Red/ Green/ Blue)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
37.5 ซม.
16.5 ซม.
26.5 ซม.

� ม, คูม
VG6-W, ชุดส่วนประกอบเพิมเติ
่ อ
ื การใช ้

ช่องสําหร ับใส่ไดรฟ์จํานวนสู งสุด:

 5.25 นิ ว� :
 3.5 นิ ว� :
 2.5 นิ ว� :

1
3
4

สินค้าภายในกล่อง
�
จํานวนทีบรรจุ
:1
ขนาด (ยาว x กว ้าง x สูง):
470 x 230 x 510 มม.
�
นํ าหนั
ก: 4.5 กก.
หมายเลขผูเ้ สียภาษีอากร: 84733080
� ต: China
ประเทศทีผลิ
VG6-W RGB

VG6-W Blue

VG6-W Red

VG6-W Green

