
CA200
ATX PC CASE SERIES



CÁC PHIÊN BẢN CASE

CA200 ATX thuộc dòng sản phẩm ELITE SHARK đã được thiết kế phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau thông qua 
hai phiên bản. Thùng máy CA200G có một mặt trước được trang bị kính cường lực. Tấm kính màu tối phản chiếu 
lại ánh sáng LED lấy cảm hứng từ thủy tinh núi lửa Hắc Diện Thạch. Nó cho phép ánh sáng của dải LED tích hợp, 
đạt được hiệu ứng tối đa và làm nổi bật sự sang trọng của thùng máy. Mặt khác, với sản phẩm CA200M, mặt trước 
sẽ được tích hợp một tấm lưới thép với khả năng thấm khí, tăng cường hút khí mát, làm tăng hiệu suất thoáng khí. 
Đó cũng chính là khả năng mà dòng ELITE SHARK được tối ưu.



BỘ CHỈNH RGB KỸ THUẬT SỐ
8 CỔNG
Đi kèm với ELITE SHARK CA200 là một bộ 
chỉnh RGB kỹ thuật số 8 cổng dành cho 
RGB LED kỹ thuật số có thể điều hướng độc 
lập. Với những bo mạch chủ có khả năng 
tương thích, bộ chỉnh này có chức năng 
như một bộ chia dành cho tám thiết bị sử 
dụng LED RGB kỹ thuật số. Thông qua phần 
mềm trên bo mạch chủ, bạn có thể điều 
chỉnh màu sắc ánh sáng lên đến 18 triệu 
màu.
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BỘ CHỈNH BẰNG TAY
Đối với những bo mạch chủ không hỗ trợ điều hướng độc lập RGB, bạn vẫn có thể điều khiển được
những thiết bị RGB thông qua bộ chỉnh RGB Kỹ thuật số 8 cổng. 

5V D G 5V D G 5V D G 5V D G

5VDG5VDG5VDG5VDG

SATA Quạt/ Dải đèn RGB LED Kỹ thuật số

Quạt/ Dải đèn RGB LED Kỹ thuật số

5VDG

RGB SW +-

Đỏ Xanh lá Xanh biển Trắng Vàng Xanh Cyan Hồng

RGB
Chế độ 1

RGB
Chế độ 2

RGB
Chế độ 3

RGB
Chế độ 4

RGB
Chế độ 5

RGB
Chế độ 6

RGB
Chế độ 7

RGB
Chế độ 8

RGB
Chế độ 9

RGB
Chế độ 10

RGB
Chế độ 11

RGB
Chế độ 12

RGB
Chế độ 13

Hai mươi hiệu ứng ánh sáng có thể được lựa 
chọn liên tiếp bằng việc sử dụng nút chọn 
hiệu ứng được đặt ở mặt trên của thùng máy. 
Bạn cũng có thể tắt LED đi nếu bạn muốn.



TƯƠNG THÍCH DỄ DÀNG
Những chiếc quạt Shark Blades RGB 
được lắp sẵn và dải đèn LED SHARK 
Blades RGB đã được cấp chứng nhận 
có thể tương thích với Asus Aura Sync, 
MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion 
và ASRock Polychrome SYNC. Dải đèn 
và quạt LED SHARK Blades nhờ đó mà 
có thể đồng bộ hóa với hệ thống mà 
máy tính đang sử dụng.

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



SÂN KHẤU HOÀN HẢO 
CHO NHỮNG THIẾT BỊ PHẦN CỨNG

Với một thiết kế hiện đại trên nền màu đen và mặt bên được làm gần như hoàn toàn bằng kính cường lực, ELITE 
SHARK CA200 là một giải pháp lý tưởng cho những setup phần cứng tốt nhất. Mặt kính được thiết kế dạng bản lề, 
mang lại sự tiện lợi trong việc thao tác và tinh tế cho việc phô diễn các thiết bị phần cứng.



TÙY CHỌN LẮP DỌC CARD MÀN HÌNH

CA200 được thiết kế để tối ưu cho việc lắp đặt các thiết 
bị phần cứng. Với kiểu lắp đặt card đồ họa truyền 
thống, một chiếc chân đỡ với bề mặt phủ cao su đã 
được lắp sẵn để hỗ trợ cố định chiếc card. Với kiểu lắp 
dọc card màn hình, Sharkoon cũng đã phát triển một bộ 
Kit* hỗ trợ lắp dọc dành riêng cho ELITE SHARK. Bộ kit 
bao gồm chân lắp card và cáp nối. 

*Không bao gồm.



LẮP ĐẶT KHÔNG GIỚI HẠN
50.6 cm

51
.7

 cm

16.5 cm

Chiều dài Card đồ họa tối đa: 42.5 cm

SSD SSD
SSD

Chân đỡ card đồ họa 
có thể điều chỉnh

Khe ví dài dành cho ống dẫn và 
bể chứa bộ tản nhiệt nước

Hệ thống mắc dẫn dây cáp

Giá lắp đặt ống dẫn/bể chứa 
tản nhiệt nước hoặc ổ SSD

Màng lọc bụi có thể tháo rời

Bộ chỉnh RGB kỹ thuật số 8 cổng

SSD

HDD

SSD

HDD

Chiều dài tối đa
của bộ ngồn: 24 cm

HDD/SSD

HDD/SSD

Không gian bổ sung 
có thể lắp đặt HDD/SSD



MẮC DẪN DÂY CÁP DỄ DÀNG HƠN
Để đảm bảo việc lắp đặt thiết bị luôn gọn gàng, ELITE SHARK CA200 có một không gian mắc dẫn dây cáp rộng rãi. 
Nhờ đó mà dây cáp từ những thiết bị có thể được giấu gọn phía sau lấm lắp bo mạch chủ.

3.5 cm



HOÀN HẢO CHO 
HỆ THỐNG TẢN NHIỆT NƯỚC

Sản phẩm thùng máy serie ELITE 
SHARK được đặc biệt phát triển để xây 
dựng những cỗ máy hiệu suất cao. Với 
7 khu vực lắp đặt quạt, khả năng lưu 
thông luồng khí sẽ luôn được đảm bảo. 
Thiết kế full tower thích hợp cho cả nhu 
cầu lắp đặt tản nhiệt nước, nhờ có 
những khe vít và giá đỡ được tích hợp 
sẵn cho việc lắp đặt bể chứa và ống 
dẫn. Mặt trước có thể lắp đặt một khay 
tản nhiệt 420 mm, và một khay tản 
nhiệt 360 mm khác có thể lắp được ở 
mặt trên. Nếu cần thiết, một khay tản 
nhiệt 120mm có thể lắt đặt thay thế 
cho quạt ở mặt sau. 
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Kích thước khay tản nhiệt 
tối đa: 360 mm
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Khay tản nhiệt mặt trước:

280 mm
360 mm

240 mm

420 mm

140 mm
120 mm

Khay tản nhiệt mặt trên:

280 mm
360 mm

240 mm

140 mm
120 mm

Khay tản nhiệt mặt sau:
120 mm



KHẢ NĂNG LƯU THÔNG KHÍ MẠNH MẼ!
1 QUẠT 120 mm

(lắp sẵn) 
với LED kỹ thuật số

Tùy chọn lắp đặt:
3 quạt 120 mm hoặc 3 quạt 140 mm

Chân đế cao cho
khả năng lưu thông khí thuận lợi Khay lọc bụi có thể tháo rời

Khay lọc bụi có thể tháo rời ở mặt đáy Khay lọc bụi có khóa từ ở mặt trên



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin cơ bản:
 Loại hình:
 Khe mở rộng:
 Sơn nội thất:
 Hệ thống mắc dẫn dây cáp:
 Mặt bên:
 Trọng lượng:
 Kích thước (L x W x H):

Khả năng tương thích RGB:
 Loại hình:
 Số cổng:
 Chỉnh tay:
 Bo mạch chủ tương thích:

 Sơ đồ chân RGB:

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

Số khay gắn ổ tối đa:
 3.5":
 2.5"

ATX / E-ATX
8


Kính cường lực cùng bản lề
11.5 kg 
50.6 x  24.0 x 51.7 cm

Kỹ thuật số
8 cổng
20 chế độ
MSI Mystic Light Sync, 
ASUS Aura Sync, 
Gigabyte RGB Fusion Ready
ASRock Polychrome SYNC
5V-D-G & 5V-D-coded-G

2
2


4
7

Tùy chọn lắp đặt Quạt:
 Mặt trước:
 Mặt sau:
 Mặt trên:

Khả năng tương thích:
 Bo mạch chủ:

 Chiều dài tối đa Card đồ họa:
 Chiều cao tối đa tản nhiệt CPU:
 Chiều dài tối đa bộ nguồn:
 Chiều cao tối đa của bộ tản
  nhiện bao gồm quạt (Trước):
 Chiều cao tối đa của bộ tản
  nhiện bao gồm quạt (Trên):
 Bộ tản nhiệt (Tùy chọn):

Gói sản phẩm bao gồm:
 ELITE SHARK CA200G/M  
 Bộ phụ kiện
 Hướng dẫn sử dụng

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, 
E-ATX, SSI CEB, SSI EEB 
42.5 cm
16.5 cm
24.0 cm

5.7 cm

6.0 cm
Lên đến 420 mm (Mặt trước)
Lên đến 360 mm (Mặt trên)
Lên đến 120 mm (Mặt sau)

3 quạt 120 mm hoặc 3 quạt 140 mm (Tùy chọn)
1 quạt RGB LED Kỹ thuật số 120 mm
3 quạt 120 mm hoặc 2 quạt 140 mm (Tùy chọn)
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www.sharkoon.com


