MILLION COLORS

Tùy chỉnh màu sắc

Hai mươi đèn RGB LED được bố
trí để cung cấp một dải sáng
mạnh, lên đến 16.8 triệu màu,
bạn có thể điều chỉnh và tùy
chọn thông qua phần mềm được
tích hợp với bo mạch chủ.

Những điểm tiếp xúc cao su khiến quạt bớt bị rung
và đảm bảo giảm thiểu tiếng ồn tối đa.

Chiếc quạt 120 mm mạnh mẽ với ổ trục động lực
chất lỏng, tạo ra tốc độ dòng khí 94,8 m3 / h với tốc
độ 1.200 vòng / phút và không vượt quá 18,2 dBA
ngay cả khi hoạt động tối đa.

Dễ dàng tích hợp

Quạt SHARK Blades RGB có khả năng tích hợp với Asus Aura Sync,
MSI Mystic Light Sync, cũng như Gigabyte Fusion và do đó có thể
dễ dàng kết hợp với hệ thống.

Tất cả những sản phẩm của Sharkoon được dán nhãn "ADDRESSABLE RGB" đều có khả năng tương thích với những bo
mạch chủ có giắc kết nối cho quạt LED hoặc dây LED kỹ thuật
số, với những pinout sau: 5V-D-coded-G và 5V-D-G. Ví dụ như
những giắc kết nối RGB của những nhà sản xuất bo mạch chủ
dưới đây.
Việc gán pin RGB không phụ thuộc vào nhà sản xuất, nhưng
tên của giắc kết nối tương ứng có thể khác nhau tùy theo nhà
sản xuất. Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, hãy
tham khảo hướng dẫn sử dụng bo mạch chủ của bạn hoặc
truy cập trang web của nhà sản xuất.
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Thông số kỹ thuật

Thông tin cơ bản

 Tốc độ quạt
 Loại ổ trục
 Luồng khí tối đa
 Áp suất không khí tối đa
 Độ ồn tối đa
 MTBF
 Ánh sáng
 Kết nối quạt
 Kết nối LED
 Chiều dài dây cáp LED
 Chiều dài dây cáp quạt
 Trọng lượng bao gồm dây cáp
 Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

1200 rpm ± 10%
Ổ trục động lực chất lỏng
94.8 m3/h
1.16 mm-H²O
18.2 dBA
Tối thiểu 50,000 giờ
20x RGB LED kỹ thuật số
3-Pin
3-Pin (5V-D-G) &
4-Pin (5V-D-coded-G)
50 cm + 5 cm
42 cm
142 g
120 x 120 x 25.5 mm

Thông số kỹ thuật nguồn điện

 Điện áp định mức
 Cường độ dòng điện cho quạt
 Cường độ dòng điện cho quạt LED
 Công suất quạt
 Công suất quạt LED
 Điện áp khởi động

12 V
0.15 A
0.08 A
1.8 W
1.56 W
6V

Gói bán lẻ

 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 175 x 125 x 28 mm
 Trọng lượng: 170 g

Gói sản phẩm bao gồm
 SHARK Blades RGB Fan
 Hướng dẫn sử dụng

www.sharkoon.com

