


RGB LIT 200 là một thùng máy ATX midi không chỉ có những hiệu ứng ánh sáng ấn tượng, mà còn có thể mang 
lại cho bạn những cảm nhận mới hơn về RGB: Phía bên trong và xung quanh khu vực khung kính, một chiếc 
quạt RGB được lắp ở mặt sau, và dải LED kỹ thuật số, mang đến một không gian chiếu sáng rực rỡ cho các 
thiết bị phần cứng, chúng còn được hỗ trợ bởi hai dải LED khác được đặt ở mặt trước. Nguồn sáng sẽ được 
chiếu lên tấm kính cường lực ở mặt trước với hoa văn lượn sóng. Không chỉ đơn thuần là những sắc màu RGB, 
tất cả sẽ tạo nên một điểm nhấn ấn tượng và bắt mắt. Với tổng cộng sáu lựa chọn lắp đặt quạt cũng như khay 
tản nhiệt, những phần cứng đặc biệt và số lượng ổ SSD lên đến sáu ổ, chiếc thùng máy mang đến cho bạn cả 
hiệu năng lẫn phong cách.



PHONG CÁCH THỜI THƯỢNG, 
HIỆU NĂNG ĐỈNH CAO

Bổ sung cho vẻ ngoài ấn tượng của RGB LIT, là một thiết kế lắp đặt tinh vi, với những khe mặc dẫn dây cáp, một 
khoang chứa bộ nguồn đa dụng, và tấm lọc bụi ở mỗi bên khe thông gió. Một không gian rộng rãi cho mọi loại phần 
cứng: Card đồ họa với độ dài tối đa 35 cm, tản nhiệt CPU với chiều cao tối đa 16.5 cm và bộ nguồn với chiều dài tối đa 
21.5 cm.



Mặt trước của RGB LIT 200 được trang bị một tấm kính cường lực, có in 
hoa văn giống như bảng mạch điện tử. Cùng với hai dải LED ở phía trong, 
ánh sáng sẽ được trải đều khắp mặt kính trước, tạo nên một điểm nhấn 
rực rỡ, ấn tượng và bắt mắt.

MẶT TRƯỚC 
VỚI HOA VĂN ẤN TƯỢNG

Mang một vẻ ngoài khác biệt, nhưng những gì RGB LIT mang lại cũng rất 
đáng để quan tâm. Điều này được thể hiện cụ thể hơn thông qua tấm 
kính cường lực ở mặt bên. Chúng tôi đã thiết kế để các vít tay có thể thao 
tác được ở mặt sau, nhờ đó mà mặt hông kính cường lực sẽ trở nên thanh 
lịch hơn. Để đảm bảo những phần cứng sẽ luôn rực rỡ và cân bằng được 
với nhịp độ chiếu sáng ở mặt trước, một dải LED đã được trang bị ngay 
phía sau mặt hông kính cường lực. Một sự bổ sung hoàn hảo cho những 
hiệu ứng RGB và làm hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trong thùng máy.

CHIẾU SÁNG RỰC RỠ 
CÁC THIẾT BỊ PHẦN CỨNG



BỘ CHỈNH RGB 4 CỔNG

CHỈNH MÀU BẰNG TAY
RGB LIT 200 cũng có chức năng chỉnh màu bằng tay 
dành cho những bo mạch chủ không có giắc LED kỹ 
thuật số. Bộ chỉnh RGB không nhất thiết phải kết 
nối với bo mạch chủ mà chỉ cần kết nối với bộ 
nguồn và nút reset. Lúc này, chức năng nút reset sẽ 
được thay đổi thành đổi hiệu ứng RGB, cho phép 
người dùng lựa chọn 20 chế độ ánh sáng khác 
nhau.
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RGB LIT 200 được lắp sãn một bộ chỉnh RGB kỹ thuật số. Với 
những bo mạch chủ tương thích, thiết bị này có chức năng như 
một cổng chia để điều khiển và đồng bộ hóa bốn thiết bị LED. 
Bộ chỉnh được kết nối với bộ nguồn thông qua giắc SATA và kết 
nối với bo mạch chủ thông qua giắc LED kỹ thuật số 4-pin hoặc 
3 pin với pinout: 5V-D-coded-G hoặc V-D-G.



TƯƠNG THÍCH 
DỄ DÀNG
RGB LIT 200 cùng với tất cả những sản 
phẩn Sharkoon có gắn logo Addressab-
le RGB, đều đã được cấp chứng nhận từ 
Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, 
Gigabyte Fusion và ASRock Polychrome 
SYNC. 

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.

MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE



LẮP ĐẶT CÓ HỆ THỐNG

Chiều dài tối đa 
bộ nguồn: 35 cm

SSD SSD

15.7 cm

43.6 cm

48.1 cm

Bổ sung cho vẻ ngoài ấn tượng của RGB LIT, là 
một thiết kế lắp đặt tinh vi, với những khe mặc 
dẫn dây cáp, một khoang chứa bộ nguồn đa 
dụng, và tấm lọc bụi ở mỗi bên khe thông gió.
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Chiều dài tối đa 
bộ nguồn: 21 .5 cm

HDD/SSD

Khay lọc bụi có thể tháo rời

Bộ chỉnh RGB 4 cổng

Lồng HDD/SSD có thể tháo rời

Khe vít dài dành cho việc thay
đổi vị trí lồng HDD/SSD

Chân đế chắc chắn 



THOÁT KHÍ TỐI ƯU

1x quạt RGB
kỹ thuật số 
120 mm 
(Lắp sẵn) 

Khả năng lắp đặt tùy chọn: 
2x quạt 120 mm

Mặt trước có thể tháo rời

1x Quạt 120 mm 
(lắp sẵn)

Một quạt 120 mm được lắp phía sau khung kính mặt trước, có chức năng hút 
khí, hỗ trợ khả năng thoát khí khi kết hợp với một chiếc quạt 120 mm khác ở 
phía sau. Bởi quạt sau sẽ luôn nằm trong tầm mắt của bạn nên nó đã được trang 
bị đèn RGB kỹ thuật số, đó cũng là sự hoàn thiện cho hệ thống RGB LED trong 
thùng máy. Thậm chí bạn còn có thể lắp đặt được nhiều hơn với RGB LIT, hai 
quạt ở mặt trước và hai quạt ở mặt trên. Ngoài ra, bạn còn có thể lắp đặt tản 
nhiệt nước, một không gian gồm 6.4 cm ở mặt trước và 5.5 cm ở mặt trên, luôn 
sẵn sàng cho một khay tản nhiệt bao gồm cả quạt.



LỒNG LẮP ĐẶT HDD/SSD LINH HOẠT

Lồng HDD/SSD có
thể tháo rời

Lắp đặt tách rời để chống 
ồn khi ổ đang hoạt động

Nếu bạn có quá nhiều dữ liệu cần lưu trữ, RGB LIT có thể đáp ứng với không gian 
có thể lắp được tối đa 6 ổ SSD, chúng có thể dễ dàng ẩn dưới khoang chứa bộ 
nguồn hoặc phía sau mâm lắp đặt bo mạch chủ. Ngoài SSD, những ổ cứng 3.5" 
cũng có thể được lắp đặt với lồng lắp ổ cứng phía trong khoang chứa. Chiếc lồng 
lắp ổ cứng có thể được tháo rời nếu bạn không cần đến chúng.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin cơ bản:
 Loại hình:  ATX 
 Khe mở rộng:  7
 Sơn nội thất:  
 Lắp đặt không cần dụng cụ: 
 Hệ thống mắc dẫn dây cáp:  
 Mặt hông:  Kính cường lực
 Trọng lượng:  6.7 kg
 Kích thước xxx (L x W x H):  43.6 x 20.6 x 48.1 cm

Tương thích RGB:
 Loại hình:  Kỹ thuật số
 Cổng:  4 
 Chỉnh tay:  14 chế độ
 Bo mạch chủ tương thích:  MSI Mystic Light Sync,
    ASUS Aura Sync, Gigabyte 
    RGB Fusion Ready,
    ASRock Polychrome SYNC
 Sơ đồ chân RGB:  5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 USB 3.0 (Mặt trên):  2
 USB 2.0 (Mặt trên):  1
 Audio (Mặt trên):  

Số khay gắn ổ tối đa:
 3.5":  2
 2.5":  6

Tùy chọn lắp đặt quạt:
 Mặt trước: 1x Quạt 120 mm (lắp sẵn)
     2x Quạt 120 mm (tùy chọn)
 Mặt sau: 1 quạt RGB kỹ thuật số 
  120 mm (Lắp sẵn) 
 Mặt trên: 2 quạt 120 mm hoặc 
     2 quạt 140 mm (Tùy chọn)

Khả năng tương thích:
 Bo mạch chủ:  Mini-ITX, Micro-ATX, ATX 
 Chiều dài tối đa card đồ họa:  35 cm
 Chiều cao tối đa tản nhiệt CPU: 15.7 cm
 Chiều dài tối đa bộ nguồn:  21.5 cm
 Chiều cao tối đa của bộ tản 
 nhiện bao gồm quạt (Trước):  6.4 cm
 Chiều cao tối đa của bộ tản 
 nhiện bao gồm quạt (Phía sau): 5.5 cm
 Bộ tản nhiệt (Tùy chọn):   Lên đến 360 mm (Mặt trước)
    Lên đến 240 mm (Mặt sau)

Gói sản phẩm bao gồm:
 RGB LIT 200  
 Bộ phụ kiện
 Hướng dẫn sử dụng

www.sharkoon.com


