
Kraków, 22 maja 2019 r. 

 
 

ADATA na Computex 2019 – motywem 
przewodnim gaming  

 
Podczas wydarzenia zadebiutują nowe produkty z serii 

XPG, takie jak obudowa komputerowa, systemy chłodzenia 

wodnego czy zasilacz. Pojawią się również pamięci RAM 

DDR4, wydajne nośniki SSD oraz gamingowy dysk twardy.  

 

Motywem przewodnim dla marki ADATA podczas tegorocznych 

targów Computex w Tajpej jest hasło „Game to the Xtreme”. 

Dlatego marka zaprezentuje wiele nowości dla graczy oraz 

innowacyjne rozwiązania przemysłowe. 

 

XPG Experience Zone  

W strefie dostępne będą najnowsze produkty z serii XPG, m.in. 

słuchawki XPG Precog Headset. To pierwsze na świecie słuchawki z 

podwójnymi przetwornikami, które oferują graczom niesamowite 

doznania dźwiękowe w jednym z trzech trybów pracy - FPS, 

wirtualnym dźwięku przestrzennym 7.1 oraz muzycznym. Mają 

one zapewniać lepszą optymalizację i dostosowanie do warunków 

panujących w grach. Dodatkowo słuchawki obsługują technologię 

ENC (Environment Noise Cancellation), wyciszającą niepożądane 

dźwięki otoczenia. 

 

Dla entuzjastów komputerowych przygotowano również nowe 

podkładki pod mysz - XPG Battleground XL, Battleground Prime, 

wykonane z odpornej na zarysowania i zachlapania tkaniny 

Cordura. Podczas targów zadebiutuje nowa klawiatura, model XPG 

Summoner z trzema typami przełączników Cherry MX do wyboru –

Silver, Red i Blue. Dla większej wygody użytkowania zdecydowano 

się na dołączenie do klawiatury ergonomicznej podkładki na 

nadgarstki.  

 

W portfolio produktów gamingowych zadebiutują też po raz 

pierwszy nowe komponenty - obudowy XPG BattleCruiser oraz 

Invader z kontrolerami ARGB. Dzięki szybko zdejmowalnym 

frontom z wbudowanymi magnesami instalacja podzespołów oraz 

czyszczenie wentylatorów nie będą wymagały stosowania 

narzędzi. Nowością będą także system chłodzenia wodnego XPG 

Levante, które jest wyposażony w chłodnicę 240 mm i  dwa 

wbudowane wentylatory ARGB oraz zasilacz XPG Core Reactor, 
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który jest zgodny ze specyfikacją Intel2020 i charakteryzuje się 

wysoką wydajnością konwersji do 92%.  

 

Magazynowanie danych nowej generacji 

Na targach Computex ADATA zaprezentuje także najnowsze 

rozwiązania zastosowane w zewnętrznych dyskach SSD, m.in. w 

modelu SE800. Nośnik ten wykorzystuje interfejs USB-C i 

charakteryzuje się ponadprzeciętną mobilnością oraz niewielkimi 

rozmiarami. ADATA SE800 oferuje prędkość do 1000 MB/s 

podczas odczytu i zapisu danych oraz odporność w standardzie 

IP68. 

 

Kolejną nowością będzie dysk twardy ADATA HD770G, który jest 

propozycją dla sportowców oraz graczy. Nośnik charakteryzuje się 

nowoczesnym designem, który urozmaicono podświetleniem RGB 

LED. Obudowa dysku ma odporność poświadczoną certyfikatem 

IP68, co oznacza, że jest odporna na wstrząsy, wodę oraz pył. 

 

Wszechstronne rozwiązania przemysłowe  

Podczas Computex 2019 ADATA przedstawi nową linię 

przemysłowych dysków półprzewodnikowych z pamięciami SLC, 

MLC oraz 3D NAND, a także nowe modele kart pamięci i modułów 

pamięci RAM DDR4 2666, które są odporne na skrajne 

temperatury oraz zasiarczenie. Zaprojektowano je z myślą o 

technologiach takich jak Big Data czy rozpoznawanie twarzy. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska ADATA: 

Centrum wystawowe Taipei Nangang, stoisko L0810 od 28 maja 

do 1 czerwca. 

 

 

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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