


WERSJE OBUDOWY 

VG6-W Blue
(3x 120 mm wentyle LED)

VG6-W RGB
(3x 120 mm wentyle z adresowalnymi RGB)

VG6-W Green
(3x 120 mm wentyle LED)

VG6-W Red
(3x 120 mm wentyle LED)



SPÓJNA KONSTRUKCJA OBUDOWY

Poza unikatowym wyglądem obudowy VG6-W zapewnia bardzo wysoki przepływ powietrza, bo ma 
w środku zainstalowane odpowiednio trzy wentylatory 120mm. Dodatkowo zapewniają one ładne 
podświetlenie komputera za akrylowym frontem oraz panelem bocznym. Mimo niewielkich rozmi-
arów, obudowa została zaprojektowana bez kompromisów, szczególnie jeśli chodzi o kompaty-
bilność. Pasują duże płyty główne, zasilacze oraz grafiki, a także znajdziemy wiele miejsca na 
dyski i napędy.



4-PORTOWY ADRESOWALNY 
KONTROLER RGB
VG6-W RGB jest wyposażony w kontroler RGB. Pozwala on sterować maksymalnie podświetleniem 
czterech urządzeń (np. wentylatory lub listwy LED), które mogą być razem synchronizowane za pomocą 
oprogramowania od płyty głównej z obsługą RGB. Kontroler jest podłączany do zasilania przez złącze SATA 
oraz 4-pinowo do płyty głównej i 3-pinowo do adresowalnych urządzeń LED w konfiguracji 5V-D-G lub V-D-G.

RĘCZNE STEROWANIE KOLORAMI
VG6-W RGB ma także możliwość ręcznego sterowa-
nia kolorami przy płytach głównych bez obsługi 
adresowania RGB. W tym momencie kontroler RGB 
podłączamy do zasilania i zamiast do płyty głównej to 
do przycisku reset, którym możemy wybierać jedną z 
czternastu opcji podświetlenia lub w razie potrzeby 
wyłączyć je całkowicie.
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KOMPATYBILNOŚĆ Z 
PODŁĄCZENIAMI RGB

Produkty Sharkoona z logiem ADRESOWALNE RGB są kompaty-bilne 
z płytami głównymi, które mają odpowiednie styki do stero-wania 
wentylami i listwami RGB. Końcówki te powinny mieć konfiguracje 
5V-D-coded-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 doty-czących kompatybilności, 
najlepiej zapoznać się z instrukcją na płycie głównej lub sprawdzić 
stronę producenta.

VG6-W RGB posiada certyfikat do współpracy z Asus Aura 
Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion oraz do 
większości głównych marek z pasującymi ustawieniami pin, 
więc można całość łatwo połączyć w jeden system.

MSI ASUS ASUSGIGABYTE



Maks. długosc karty graficznej: 37,5 cm
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Przejscia na  
ułozenie kabli

4-portowy adresowalny 
kontroler RGB

Wersja RGB

16,5 cm

WYSTARCZAJĄCO 
MIEJSCA NA CAŁY SPRZĘT

SSD

SSD

SSD

Maks. długosc zasilacza: 26,5 cm
1x 3,5" HDD

Oprócz wnęki z przodu na napęd 
optyczny, VG6-W oferuje dużo opcji na 
przechowywanie danych. Trzy 2.5 
calowe dyski można zamontować z 
przodu na panelu bocznym za przed-
nimi wentylatorami. W klatce na dyski 
pod napędem optycznym mamy 
miejsce na dyski 3.5 cala lub 2.5 cala. 
Na samym dole pod wentylami mamy 
jeszcze gniazdo na dodatkowy dysk 
3.5 cala. Jeżeli napęd optyczny nie jest 
używany, to tam także można zamon-
tować 3.5 calowy dysk HDD.

 
1x 3,5" HDD + 1x 2,5" SSD

1x ODD lub 1x 3,5" HDD



3x
120 mm 

wentyle 
adresowalne 

RGB lub też LED 
jednokolorowe

Zdejmowalny magnetyczny filtr 
przeciwkurzowy przed wentylatorami 
przednimi.

Zdejmowalny filtr przeciwkurzowy 
na dole

Beznarzędziowa instalacja napędu.

PRZYCIĄGAJĄCY 
WZROK

Duże okno akrylowe na panelu bocznym.



Ogólne:
 Format:
 Gniazda na karty
 rozszerzeń:
 Pomalowana w środku:
 System do 
 uporządkowania kabli:
 Panel boczny:
 Kolor obudowy:
 Dostępne wersje:
 Waga:
 Wymiary  
 (dł. x sz. x w.):

Porty:
 USB 3.0 (przód):
 USB 2.0 (przód):
 Audio (przód):

Miejsca na dyski 
i napedy:
 5,25": 
 3,5": 
 2,5": 

ATX

6




Akrylowy
Czarny
RGB, Red, Green, Blue 
3,7 kg

46,1 x 20,0 x 43,0 cm

2
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1
3
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Konfiguracja wentylatorów:
 Panel przedni:

 Rear Panel:

Kompatybilnosc:
 Płyta główna: 
 Maks. długośc 
 karty graficznejs:
 Maks. wysokość   
 hłodzenia na procesor:
 Maks. długość 
  zasilacza:

Zawartosc 
opakowania:

2x 120 mm wentyle adresowalny RGB (VG6-W RGB)
2x 120 mm wentyle LED (VG6-W Red/ Green/ Blue)
1x 120 mm wentyl adresowalny RGB (VG6-W RGB)
1x 120 mm wentylator LED (VG6-W Red/ Green/ Blue)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

37,5 cm

16,5 cm

26,5 cm

VG6-W, Zestaw akcesoriów, Instrukcję

Karton
Ilość w boksie: 1
Wymiary (dł. x sz. x w.): 
470 x 230 x 510 mm
Waga: 4,5 kg
Taryfa celna numer: 84733080 
Wyprodukowano w: Chinach

SPECYFIKACJA

VG6-W Red VG6-W GreenVG6-W RGB VG6-W Blue


