


Met zijn indrukwekkende design, uitgekiende lay-out en fraaie frontpaneel is de ELITE SHARK CA300H een 
echte blikvanger in elke game- of studeerkamer. De zijpanelen van gehard glas bieden een inkijkje in het opge-
ruimde binnenwerk van de behuizing. Het RGB-verlichte aansluitingspaneel aan de zijkant van de behuizing 
sluit naadloos aan op de indrukwekkend ogende ledverlichting. En dankzij de parallelle openingen in het stalen 
frontpaneel komt het kleurrijke licht van de RGB-ledfans helemaal tot zijn recht.
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8-POORTS ADRESSEERBARE 
RGB CONTROLLER
De ELITE SHARK CA300H wordt gele-
verd met een 8-poorts adresseerbare 
RGB-controller voor digitaal adres-
seerbare leds. Bij compatibele moe-
derborden functioneert deze control-
ler als een hub voor tot acht adres-
seerbare ledcomponenten, die met de
moederbordsoftware in maximaal 
16,8 miljoen kleuren kunnen worden 
verlicht.

Adresseerbare RGB-ledfans/-strips

Adresseerbare RGB-ledfans/-strips

Adresseerbare
RGB-pinheader moederbord

HANDMATIGE KLEURREGELING
Bij moederborden zonder headers voor adresseerbare RGB-verlichting kunnen tot acht 
adresseerbare ledcomponenten direct worden verlicht en aangestuurd met de 8-poorts 
adresseerbare RGB-controller.

Twintig verlichtingsmodi kunnen 
worden geselecteerd door middel van 
de RGB-schakelaar op het I/O-paneel. 
Indien gewenst kan de verlichting ook 
volledig worden uitgeschakeld.

Adresseerbare RGB-ledfans/-strips

Adresseerbare RGB-ledfans/-strips
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MSI ASUS ASROCK ASUSGIGABYTE

De voorgeïnstalleerde addresseerbare 
RGB-ledfan en RGB-controller zijn 
gecertificeerd voor Asus Aura Sync, 
MSI Mystic Light Sync, Gigabyte 
Fusion en ASRock Polychrome SYNC.

Sharkoon-producten gemarkeerd met het ‘ADDRESSABLE RGB’-logo 
zijn compatibel met moederborden die voorzien zijn van headers voor 
adresseerbare RGB-ledfans en strips. De headers moeten de pinconfi-
guratie 5V-D-coded-G of 5V-D-G hebben. Voorbeelden van deze 
RGB-aansluitingen bij de meest belangrijke moederbordfabrikanten 
staan hieronder afgebeeld. De RGB-pinconfiguratie is onafhankelijk 
van de fabrikant, maar de benaming en markering van deze aansluitin-
gen kan wel per fabrikant verschillen. Voor meer informatie over com-
patibiliteit, raadpleeg de handleiding van het moederbord of bezoek de
website van de fabrikant.

EENVOUDIG TE 
INTEGREREN



Hardware die is ingebouwd in een ELITE SHARK-behuizing verdient het om gezien te worden. Daarom hebben 
we de CA300H voorzien van twee zijpanelen van gehard glas. Het linkerpaneel biedt een volledige inkijk in het 
binnenste van de behuizing, zodat geïnstalleerde componenten perfect kunnen worden gepresenteerd. Het 
onderste deel van het geharde glas in het rechterpaneel is voorzien van een zwarte tint, zodat het visuele 
e�ect van de behuizing niet verpest wordt door de componenten in de voedingstunnel. Ssd's met rgb-elemen-
ten of imposante harddisks komen hier tot hun recht. Je hoeft niet bang te zijn dat je kabels in de knoop raken: 
Je kunt de bekabeling eenvoudig aan het oog onttrekken dankzij het ruime kabelcompartiment, dat je kunt 
openen en sluiten, en een verplaatsbare kabelafdekking. Om te voorkomen dat er onnodige elementen te zien 
zijn, zitten er geen schroeven in het oppervlak van de zijpanelen of aan de achterkant van de behuizing, en zijn 
ze in een paar eenvoudige stappen snel en simpel aan de behuizing te bevestigen.

PRESENTEER JE PREMIUM 
COMPONENTEN IN STIJL



De CA300 is ontworpen voor een optimaal zicht op de
geïnstalleerde componenten. Voor standaard 
gemonteerde grafische kaarten is een verstelbare 
houder voor grafische kaarten voorgeïnstalleerd, die 
voorzien is van een rubberen contactvlak. Voor de 
verticale installatie van grafische kaarten is een 
apart verkrijgbare kit* ontwikkeld. Deze bestaat uit 
een eenvoudig te bevestigen houder en een riserka-
bel. De kabel is langer gemaakt, zodat er nog genoeg 
ruimte over is voor extra uitbreidingskaarten.

*(Vertical Graphics Card Kit) Niet inbegrepen.

OPTIONELE VERTICALE INSTALLATIE
VOOR GRAFISCHE KAARTEN



Met zijn geometrische design en de drie RGB-ledfans 
die erdoorheen schijnen, springt het opvallende 
frontpaneel van de CA300H meteen in het oog. De 
zijpanelen van gehard glas bieden een inkijkje in het 
opgeruimde binnenwerk dat extra wordt verlicht door 
een vierde RGB-ledfan achter in de behuizing. Voor 
unieke lichte�ecten zijn de leds van alle geïnstalleer-
de fans individueel te bedienen via de software van 
compatibele moederborden die voorzien zijn van een 
5V-D-coded-G- of 5V-D-G-aansluiting. Materialen 
van hoge kwaliteit, zoals het geperforeerde boven-
paneel van stevig metaal, dragen eveneens bij aan 
het elegante uiterlijk van de behuizing. 

BEHUIZING MET 
INDRUKWEKKEND 
DESIGN

Op de toch al indrukwekkende voorkant van de CA300H is 
een speciaal detail te vinden. In plaats van het I/O-paneel 
boven op de behuizing te plaatsen, zoals gebruikelijk, 
hebben we het aan de zijkant geplaatst. Knoppen en 
aansluitingen zijn nu bijzonder eenvoudig te bereiken als 
de behuizing op een tafel staat. Naast de gebruikelijke 
audio- en usb-poorten, hebben we de CA300H-behuizing 
ook voorzien van een usb-type C-aansluiting. Om het 
helemaal af te maken, heeft het I/O-paneel aan de zijkant 
ook nog zijn eigen rgb-verlichting.

I/O-CONTROLEPANEEL 
MET RGB-VERLICHTING

Aan-uitknop

RGB-schakelaar 

Type-C 
(USB 3.2 Gen 2)

USB 3.0

Audio



280 mm

360 mm

240 mm

280 mm

360 mm

240 mm

420 mm

140 mm

120 mm

120 mm

140 mm

120 mm

De behuizingen in de ELITE SHARK-serie zijn speciaal ontworpen voor krachtige hardwarebuilds. Met maar liefst 
zeven plaatsen voor fans bieden ze voldoende mogelijkheden voor airflowoplossingen op maat. De full tower is 
meer dan klaar voor veeleisende waterkoelingssystemen door de voorgeïnstalleerde houder voor een reservoir 
en pomp, en de speciale extra lange sleuven zorgen voor een eenvoudige installatie. Aan de voorkant passen 
gigantische radiatoren van 420 mm, terwijl radiatoren tot 360 mm onder het bovenpaneel een plekje vinden. 
Indien nodig kan een 120mm-radiator op het achterpaneel worden gemonteerd ter vervanging van de 
voorgeïnstalleerde fan.

PERFECT VOOR SYSTEEMKOELING

Radiator bovenpaneel:

Radiator frontpaneel:

Radiator achterpaneel:

Max. grootte radiator: 360 mm
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De CA300H sluit geen compromissen als 
het gaat om het bieden van voldoende 
ruimte voor pc-configuraties van hoge 
kwaliteit. De binnenkant is zeer ruim en 
heeft een goed doordachte lay-out om 
complexe systemen te ondersteunen. 
Binnenin is er meer dan genoeg ruimte 
voor grote grafische kaarten met een 
lengte tot 42,5 cm, voedingen met een 
lengte tot 24 cm en cpu-koelers met een 
hoogte tot 16,5 cm. Er kunnen maximaal 
zeven 2,5"- of vier 3,5"-drives worden 
geïnstalleerd in de stevige behuizing.

GROTE, STEVIGE TOREN 
MET ZEEËN VAN RUIMTE

SSD SSD
SSD

HDD/SSD

HDD/SSD

SSD SSD
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50,5 cm

Max. lengte grafische kaart: 42,5 cm

16,5 cm

Verstelbare houder voor
grafische kaarten

Verwijderbaar sto�lter

Kabelafdekking

Kabeldoorvoeren

Waterkoeling pomp of SSD-houder

Scharnierend kabelcompartiment

8-poorts adresseerbare
RGB-controller

Max. lengte voeding: 24 cm



Drie voorgeïnstalleerde RGB-ledfans van 120 mm aan de voorkant en één aan de achterkant voorzien de 
CA300H van een constante luchtdoorstroom. Het voorpaneel is voorzien van een rooster, zodat er meer dan 
genoeg lucht door de behuizing kan stromen. De bovenkant van de behuizing biedt zelfs een volledige opening 
voor fans en radiatoren en is voorzien van een geperforeerde afdekking. De drie RGB-ledfans van 120 mm 
voorin kunnen desgewenst worden vervangen door grotere modellen van 140 mm. Daarnaast kan er voorin 
een radiator van maximaal 420 mm worden geïnstalleerd, terwijl er boven in de behuizing plaats is voor een 
radiator van maximaal 360 mm.

4x adresseerbare 120mm-RGB-ledfans

Zijpaneel van gehard glas 

Scharnierend kabelcompartiment

Metalen voorplaat 

Sto�lter

CONSTANTE LUCHTDOORSTROOM 
VOOR ONBEPERKTE KRACHT
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Aluminium frame

Stabiele voetjes

Verwijderbaar sto�lter 

Bovenpaneel met ventilatieopening

Geperforeerd deksel
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www.sharkoon.com

CA300H
ATX PC CASE

Specificaties
Algemeen:
 Kleurvarianten: Zwart / Wit
 Vormfactor : ATX / E-ATX
 Uitbreidingssloten: 8
 Gelakt interieur: 
 Kabelmanagementsysteem: 
 Pomphouder voor waterkoeling: 
 Zijpaneel: 2x Gehard glas 
 Gewicht: 14,7 kg
 Afmetingen (L x B x H): 50,5 x 23,5 x 52,0 cm

RGB-compatibiliteit:
 Type: Adresseerbaar
 Poorten: 8
 Handmatige bediening: 20 modi
 Moederbordcompatibiliteit: MSI Mystic Light Sync,
   ASUS Aura Sync, Gigabyte 
   RGB Fusion Ready,
   ASRock Polychrome SYNC
 RGB-pinverdeling: 5V-D-G & 5V-D-coded-G

I/O:
 Type-C (USB 3.2 Gen 2) (links): 1
 USB 3.0 (links): 2
 Audio (links): 

Max. drive bays:
 3,5": 4
 2,5": 7

Fanconfiguratie:
 Frontpaneel:  3x adresseerbare 120mm-RGB
    ledfans (voorgeïnstalleerd)
    of 3x 140mm-fans (optioneel)
 Achterpaneel:  1x adresseerbare 120mm-RGB
    ledfan (voorgeïnstalleerd)
 Bovenpaneel:  3x 120mm-fans of
    2x 140mm-fans (optioneel)

Compatibiliteit:
 Moederbord: Mini-ITX, Micro-ATX, 
   ATX, E-ATX
 Max. lengte grafische kaart: 40,0 / 42,5 cm*
 Max. hoogte CPU-koeler: 16,5 cm
 Max. lengte voeding: 24,0 cm
 Max. hoogte radiator 
  incl. fan (front): 5,7 cm
 Max. hoogte radiator 
  incl. fan (boven): 6,0 cm
 Radiatoren (optioneel): Tot 420 mm (Frontpaneel)
   Tot 360 mm (Bovenpaneel)
   Tot 120 mm (Achterpaneel)

Inhoud verpakking:
 ELITE SHARK CA300H  
 Accessoiresset
 Handleiding

* Zonder frontfan.


