


CÁC PHIÊN BẢN CASE

TG4 RGB
(4 quạt RGB LED 120 mm)

TG4 Red
(4 quạt LED 120 mm)

TG4 Blue
(4 quạt LED 120 mm)



BỘ CHỈNH RGB KỸ THUẬT SỐ 
4 CỔNG
TG4 RGB bao gồm một bộ chỉnh 4 cổng RGB kỹ thuật số, với một giắc kết nối đến bo mạch chủ.
Bộ chỉnh có phép các quạt RGB kỹ thuật số có sẵn, có thể được điều chỉnh và đồng bộ thông qua
phần mềm trên bo mạch chủ. Những thiết bị RGB có khả năng phát sáng lên đến 16.8 triệu màu
với vô vàn những hiệu chỉnh màu sắc.

or

BỘ CHỈNH BẰNG TAY
TG4 RGB bao gồm một bộ chỉnh 4 cổng RGB kỹ 
thuật số, với một giắc kết nối đến bo mạch chủ.
Bộ chỉnh có phép các quạt RGB kỹ thuật số có sẵn, 
có thể được điều chỉnh và đồng bộ thông qua
phần mềm trên bo mạch chủ. Những thiết bị RGB 
có khả năng phát sáng lên đến 16.8 triệu màu
với vô vàn những hiệu chỉnh màu sắc.
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THIẾT KẾ NHỎ GỌN

Chiều dài tối đa
card màn hình: 37.5 cm

43
.0

 cm

45.5 cm

16 cm
SSD

SSD

SSD

Chiều dài tối đa 
của bộ ngồn: 26.5 cm

2x Ổ HDDs 3.5"
hoặc 1x Ổ HDD 3.5" 

+ 1x Ổ SSD 2.5"

ĐẢM BẢO KHẢ 
NĂNG LƯU TRỮ
Tổng cộng 3 ổ 2.5" có thể được 
lắp đặt bên trong thùng máy, ngay 
phía sau phần quạt trước. Mặt 
dưới của thùng máy có một lồng 
HDD dành cho ổ cứng 3.5". Một ổ 
cứng khác có thể được lắp đặt 
ngay phía trên lồng HDD.

Khe mắc dẫn dây cáp

Bộ chỉnh RGB kỹ thuật số 
4 cổng

Phiên bản RGB



4 QUẠT 

120 mm 

 RGB LED 
hoặc LED màu đơn

Khay lọc bụi 
ở hai bên thành mặt trước

Kính cường lực

Dễ dàng kết nối với USB 3.0 
ở mặt trước

Khay lọc bụi ở mặt dưới
có thể tháo rời

GỌN GÀNG VÀ 
VÔ CÙNG SẶC SỠ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông tin cơ bản:
 Kiểu dáng:
 Khe mở rộng:
 Sơn nội thất:
 Hệ thống mắc dẫn 
 dây cáp:
 Mặt hông làm bằng 
 kính cường lực:
 Màu khung gầm:
 Các phiên bản sẵn có:
 Trọng lượng:
 Kích thước 
 (L x W x H):

I/O:
 USB 3.0 (Top):
 Âm thanh (Top):

Khoang gắn ổ tối đa:
 3.5":
 2.5":

ATX
6






Đen
RGB, Red, Blue
5.3 kg

45.5 x 20.0 x 43.0 cm

2


2
4

Lắp đặt quạt:
 Mặt trước:

 Mặt sau:

Khả năng tương thích:
 Bo mạch chủ: 
 Chiều dài tối đa 
 card màn hình:
 Chiều cao tối đa 
 tản nhiệt CPU:
 Chiều dài tối đa 
 bộ nguồn:

Gói sản phẩm bao gồm:

3 quạt RGB LED kỹ 
thuật số 120 mm (TG4 RGB)
3 quạt LED 120 mm (TG4 Red/ Blue)
1 quạt RGB LED kỹ 
thuật số 120 mm (TG4 RGB)
1 quạt LED 120 mm (TG4 Red/ Blue)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

37.5 cm

16 cm

26.5 cm

TG4, Bộ phụ kiện, Hướng dẫn sử dụng, 
Bộ chỉnh RGB kỹ thuật số 4 cổng 
(Chỉ có trên phiên bản RGB) 

Lô hàng
Đơn vị đóng gói: 1
Kích thước (L x W x H): 480 x 260 x 515 mm
Trọng lượng: 6.3 kg
Thuế quan số: 84733080
Sản xuất tại: Trung Quốc

TG4 RGB TG4 Blue TG4 Red


