
Kraków, 14 sierpnia 2018 r. 

 
 

ADATA XPG SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition 
- Pamięć RAM stworzona we współpracy z 

marką ASUS 
 

W portfolio produktów ADATA debiutują nowe pamięci 

RAM DDR4 – model XPG SPECTRIX D41 TUF Gaming 
Edition, wyposażone w efektowne podświetlenie RGB 

LED oraz przeprojektowany system chłodzenia. 
 

Nowe moduły pamięci DDR4 to specjalna edycja modelu XPG 

SPECTRIX D41, która posiada certyfikat TUF Gaming 
Alliance. Oznacza to, że model przeszedł rygorystyczne testy 

wydajności i spełnia najwyższe standardy.  
 

„Jesteśmy podekscytowani tym, że możemy być partnerem 
firmy ASUS” - powiedział Tom Chan, dyrektor marketingu 

marki XPG. „Dzięki wydajności certyfikowanej przez TUF 
Gaming Alliance, doskonałej niezawodności oraz 

efektownemu podświetleniu RGB, gracze będą mogli cieszyć 
się jeszcze bardziej ekscytującymi doświadczeniami podczas 

rozgrywek” – dodał.  
 

Model XPG SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition został 
wyposażony w efektowny moduł podświetlenia RGB LED, 

który otrzymał nowy, bojowy wygląd dzięki czarnym 

radiatorom oraz żółtemu wykończeniu pozostałych 
elementów. 

 
Nowa pamięć obsługuje platformy Intel® X299 2666MHz i 

AMD Ryzen oraz jest zgodna z technologią Intel® Extreme 
Memory Profile (XMP) 2.0, która umożliwia bezproblemowe 

przetaktowywanie pamięci bezpośrednio z poziomu systemu 
operacyjnego. 

 
Wydajny system odprowadzania ciepła, radiator i 10-

warstwowe PCB sprawiają, że nowa pamięć RAM może 
pracować z taktowaniem 3200 MHz, nie wymagając przy tym 

dodatkowego chłodzenia.  
 

Podobnie jak w przypadku wszystkich modułów pamięci 

ADATA i XPG, model SPECTRIX D41 XPG TUF Gaming Edition 
został objęty dożywotnią gwarancją producenta. 
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Strona produktu (opis i specyfikacja): 
 

#ADATA XPG SPECTRIX D41: 
http://www.xpg.com/pl/feature/552 

 
 

 

O marce ADATA 
  

ADATA™ Technology to jeden z największych na świecie 
producentów modułów DRAM, przenośnych pamięci 

masowych oraz kart microSD i SD. Firma została założona w 
2001 roku. Od samego początku rozwija się w oparciu o 

filozofię tworzenia innowacyjnych oraz wyjątkowych 
produktów. Ten prosty przepis, realizowany przez ponad 

dekadę, pozwolił stopniowo rozszerzać ofertę marki ADATA i 
zdobyć zaufanie milionów klientów na całym świecie. ADATA 

kieruje się hasłem – Love, Life, Dreams. 
  

Więcej informacji: www.adata.com 
ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska 
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