
CONCLUSIE
Het bepalen van de beste behuizing is nagenoeg onmogelijk. De Ther-

maltake View 28 stelt kwalitatief teleur en opvallende eigenschappen 

zijn niet voldoende om dat te compenseren. De Corsair Spec Omega is 

kwalitatief prima, maar het is ook de duurste in de test zonder dat we 

daar echt iets bijzonders voor krijgen afgezien van een opvallend de-

sign. De Sharkoon TG5 RGB is niet de meest luxe behuizing, maar wel 

degelijk genoeg en de aanwezigheid van vier rgb-fans en een led-strip 

maakt het de beste koop voor liefhebbers van veel rgb-verlichting.

Wil je graag een strakke voorzijde, dan kom je uit bij de NZXT S340 

Elite en Phanteks P400S. Beide kasten zijn voornamelijk van staal en 

erg degelijk. Ze zijn allebei verkrijgbaar in verschillende kleuren. NZXT 

zet in op de vr-gebruiker en Phanteks gaat juist voor handige extra’s als 

fan- en led-controllers, al kunnen we de kleine schoonheidsfoutjes van 

de laatste hier niet onbenoemd laten.

De Fractal Design Meshify C is de beste en meest logische keuze voor 

de grootste groep gebruikers. Deze case combineert een goede kwali-

teit aan de buitenkant, een degelijk interieur en goed inbouwgemak, 

en heeft de kleinste afmetingen terwijl je er feitelijk toch elk soort com-

puter in kunt bouwen. Enkele kleuropties maken het aantrekkelijke 

plaatje compleet. 

Wat betreft bouwkwalitatief is de Cooler Master MC500 de beste. Als 

grootste in de vergelijking is de case ook de beste keuze voor complexe-

re systemen. De keerzijde is dat hij voor de meeste gangbare systemen 

weer net een maatje te groot is.

Bij de andere sterke modellen zul je echt zelf moeten afwegen welke 

van de plus- en minpunten voor jou belangrijk zijn. En natuurlijk 

welke kast je het mooist vindt! 

SPECIFICATIES 
FRACTAL DESIGN COOLER MASTER NZXT PHANTEKS SHARKOON CORSAIR THERMALTAKE

MESHIFY C MASTERCASE MC500 S340 ELITE P400S TG5 RGB SPEC OMEGA VIEW 28

Oordeel

Prijs € 89,- € 84,- € 89,- € 89,- € 85,- € 99,- € 89,-

Materialen staal, glas, kunststof staal, glas, kunststof staal, glas staal, glas staal, glas, kunststof staal, glas, kunststof staal, kunststof

Afmeting (b × h × d) 212 × 440 × 395 mm 235 × 548 × 512 mm 203 × 474 × 432 mm 210 × 465 × 470 mm 220 × 465 × 452 mm 232 × 495 × 516 mm 200 × 505 × 493 mm

Gewicht 6,5 kg 11,3 kg 8,1 kg 7 kg 8,5 kg 7,6 kg 6,7 kg

Moederbord-support t/m atx t/m e-atx t/m atx t/m e-atx t/m atx t/m atx t/m atx

Max. lengte videokaart 315 mm 412 mm 364 mm 395 mm 400 mm 370 mm 410 mm

Max. hoogte processorkoeler 172 mm 190 mm 161 mm 160 mm 167 mm 170 mm 155 mm

Interne bays 3x 2,5 inch, 2x 2,5 inch/3,5 inch 2x 2,5 inch, 2x 2,5 inch/3,5 inch 3x 2,5 inch, 2x 2,5 inch/3,5 inch 2x 2,5 inch, 2x 2,5 inch/3,5 inch 2x 2,5 inch, 2x 2,5 inch/3,5 inch, 1x 3,5 inch 3x 2,5 inch, 2x 2,5 inch/3,5 inch 4x 2,5 inch, 2x 2,5 inch/3,5 inch

Externe bays 2x 5,25 inch

Demping harde schijven

Aansluitingen voorkant 2x usb 3.0 2x usb 3.0, 2x usb 2.0 2x usb 3.0, 2x usb 2.0, hdmi 2x usb 3.0 2x usb 3.0, 2x usb 2.0 2x usb 3.0 1x usb 3.0, 2x usb 2.0

Max. ventilatoren 7 6 5 6 7 7 5

Meegeleverde ventilatoren 2x 120 mm 2x 140 mm 2x 120 mm 2x 120 mm 4x 120 mm (rgb) 2x 120 mm (1 led) 3x 120 mm (rgb)

Fan-controller

Rgb-/led-controller

Stoffilters  Deels

PSU-cover  Deels

Kwaliteit en afwerking extern

Kwaliteit en afwerking intern

Inbouw- en afwerkgemak

Extra’s - - Vr-headset/hoofdtelefoonophanging Rgb-led-strip, stalen covers bovenzijde Rgb-led-strip - -

Opmerkingen Meerdere kleur- en glasvarianten leverbaar Breed scala optionele accessoires Meerdere kleurstellingen beschikbaar Meerdere kleurstellingen beschikbaar - Meerdere kleurstellingen beschikbaar -

BEST 
GETEST

SHARKOON TG5 RGB
Sharkoon doet ook al enige jaren mee met behuizingen, veelal in het 

budget segment. Met de TG5 RGB zetten ze hoger in en dat doen ze voor-

al met veel extra’s, bijvoorbeeld door vier rgb-ventilatoren te bieden in 

plaats van de reguliere twee stuks. Veel moderne moederborden hebben 

een rgb-aansluiting en deze Sharkoon kan die gebruiken om de verlich-

ting van de vier fans en de extra aanwezige led-strip te synchroniseren 

met het binnenwerk van je computer. Het effect daarvan is indrukwek-

kend. De verlichting kan ook worden aangepast met de kleine controller.

Hoewel het chassis net niet op hetzelfde niveau is als sommige andere 

is het meer dan ruim voldoende, en ook de afwerking en inbouwopties 

zijn keurig te noemen. De ventilatoren zijn niet de meest luxe of stilste 

modellen, maar vier echt luxe rgb-ventilatoren kosten meer dan deze 

complete behuizing. De Sharkoon TG5 RGB is weliswaar niet de beste 

case ooit, maar als je veel rgb wilt voor een scherpe prijs is dit wel een 

heel sterke deal.

Prijs € 85,-

Website www.sharkoon.com

PLUS- EN MINPUNTEN

 Vier rgb-fans en led-strip

 Sterke prijs-kwaliteitverhouding

 Mist wat luxe

 Niet de stilste

P C - B E H U I Z I N G E N P C - B E H U I Z I N G E NT E S T T E S T

   114      115      J U L I /A U G U S T U S  2 0 1 8       W W W. C O M P U T E R T O TA A L . N L    


