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Nowości marki XPG już dostępne w Polsce 
 
W portfolio marki XPG pojawiły się właśnie zupełnie nowe 

urządzenia - obudowy komputerowe, zasilacz, chłodzenie 

AiO, a także słuchawki i klawiatura mechaniczna oraz 

podkładki pod mysz.  

 

Wszystkie urządzenia XPG zostały zaprojektowane przy ścisłej 

współpracy ze społecznością graczy oraz branżą esportową. 

Dlatego nowości są kierowane przede wszystkim do graczy, ale 

także do entuzjastów sprzętu komputerowego oraz 

profesjonalistów. Polską premierę ma dzisiaj 8 urządzeń – 

słuchawki XPG Precog, klawiatura XPG Summoner, podkładki XPG 

Battleground XL / XL Prime, obudowy XPG Invader oraz XPG 

Battlecruiser, zasilacz XPG Core Reactor i chłodzenie AiO XPG 

Levante. 

 

Słuchawki XPG Precog 

W modelu XPG Precog zastosowano klasyczne, neodymowe 

przetworniki o średnicy 40 mm, które odpowiadają za niskie tony 

oraz przetworniki elektrostatyczne - odtwarzające dźwięki 

o wysokiej częstotliwości. Wykorzystanie takiego połączenia 

sprawia, że słuchawki wiernie odwzorowują głęboki bas i wysokie 

soprany jednocześnie, bez występowania jakichkolwiek zakłóceń. 

 

Gąbki pokrywające wewnętrzną część nauszników zostały 

zaprojektowane tak, aby naturalnie dopasowywać się do kształtu 

uszu, a automatycznie regulowana opaska ma wyeliminować 

uczucie dyskomfortu i zapewnić lepszą izolację dźwięków 

otoczenia. Nauszniki posiadają też możliwość obracania w zakresie 

180°. Obudowa została wyposażona w podświetlenie LED. 

 

Słuchawki oferują trzy tryby pracy: Music, 7.1 oraz FPS. Pierwszy 

z nich wyłącza układ DSP przy podłączeniu przez złącze USB typu 

C. Drugi umożliwia sprzętowe generowanie dźwięku 

przestrzennego w grach oraz podczas oglądania filmów. Natomiast 

ostatni z nich poprawia orientację przestrzenną w grach FPS 

i ułatwia określenie kierunku, z którego słychać kroki lub strzały.   

 

Klawiatura XPG Summoner 

XPG Summoner to mechaniczna klawiatura z ergonomiczną 

magnetyczną podkładką pod nadgarstki, zapewniającą wysoki 
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komfort nawet podczas długich sesji gamingowych. Urządzenie 

posiada 7 predefiniowanych trybów podświetlenia RGB 

i wyposażone jest w 105 klawiszy, z przełącznikami CHERRY MX 

RGB o żywotności aż 50 milionów kliknięć. 

 

Klawiatura XPG Summoner jest dostępna w trzech wariantach, 

każdy z innym rodzajem przełączników: CHERRY MX Red, Blue 

oraz Silver. Dodatkowo obsługuje ona technologię Anti-Ghosting 

i posiada klawisze makro oraz dedykowane pokrętło do 

sterowania głośnością.  

 

Podkładki XPG Battleground XL / XL Prime 

Podkładki pod klawiaturę i mysz XPG Battleground zostały 

wykonane z materiału CORDURA, który cechuje się wysoką 

odpornością na zadrapania i zalanie cieczą a ponadto jest gładki, 

dzięki czemu zapewnia miękkie oparcie dla przedramion 

i nadgarstków. Spody podkładek są w całości pokryte gumową 

warstwą, która daje gwarancję utrzymania ich w jednym 

miejscu, nawet podczas najbardziej emocjonujących rozgrywek.  

 

Podkładki mają wymiary 900 x 420 mm, a model Prime został 

wyposażony dodatkowo w dwustrefowe podświetlenie RGB LED  

z kilkoma zaprogramowanymi trybami pracy do wyboru. 

Podkładka ta posiada również odłączany kabel USB o długości 

180 cm z materiałowym oplotem, który zapewnia dużą 

wytrzymałość i zapobiega plątaniu. 

 

Obudowy XPG Invader oraz XPG Battlecruiser 

XPG Invader to elegancka i wytrzymała obudowa, wyposażona 

w panel boczny ze szkła hartowanego oraz system podświetlenia 

RGB z 12 trybami pracy. Panel I/O, znajdujący się na górnej 

krawędzi zawiera 2 porty USB 3.0, hybrydowe złącze 

mikrofonowo-słuchawkowe jack 3,5 mm, przycisk zasilania 

i reset oraz przycisk do wyboru trybu podświetlenia RGB. 

 

Natomiast XPG Battlecruiser to obudowa, stworzona z myślą 

o najbardziej wymagających graczach. Jej solidna, metalowa 

konstrukcja oraz szklane panele z każdej z czterech stron 

przyciągają wzrok. W obudowie fabrycznie zamontowane są 

cztery wentylatory 120 mm z podświetleniem aRGB oraz dwa 

filtry przeciwkurzowe.  

 

Oba modele są wyposażone w system aranżacji okablowania, 

który dzięki 25 mm przestrzeni za tacką na płytę główną, 

pozwala na precyzyjne ułożenie przewodów, bez zakłócania 

 
 

 
 

INFORMACJA 
PRASOWA 

 
Listopad 2019 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
KONTAKT 

DLA MEDIÓW: 

 
Łukasz Warchoł 

WĘC Public Relations 
lwarchol@wec24.pl 

+48 535 954 212 
www.wec24.pl 

 

mailto:lwarchol@wec24.pl
http://www.wec24.pl/


obiegu powietrza wewnątrz obudowy. Można w nich 

zamontować płyty główne w standardach Mini-ITX, Micro-ATX, 

ATX oraz E-ATX (tylko model XPG Battlecruiser). 

 

Zasilacz XPG Core Reactor 

XPG Core Reactor to modularny zasilacz komputerowy, 

wyposażony w japońskie kondensatory oraz certyfikat 80 Plus 

Gold, który oznacza 90% efektywność przy 50% obciążeniu. 

Wykorzystanie technologii LLC sprawia, że zasilacz jest 

niezwykle energooszczędny i niezawodny. Występuje 

w wariantach o mocach 650 W, 750 W oraz 850 W. 

 

Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości komponentów, 

przemyślanemu projektowi wnętrza oraz zastosowaniu 

nowego procesu produkcyjnego, zasilacz XPG Core Reactor 

zapewnia wyjątkową stabilność pracy. Modułowa budowa 

ułatwia utrzymanie porządku wewnątrz obudowy. Zasilacz 

został wyposażony w wiele mechanizmów zabezpieczających 

klasy przemysłowej i posiada 10-letnią gwarancję. 

 

Chłodzenie AiO XPG Levante 

XPG Levante to system chłodzenia wodnego typu AiO 

z chłodnicą o długości 240 mm, dedykowany do procesorów. 

Niskoprofilowa pompa jest zintegrowana z blokiem wodnym 

i została dodatkowo wyposażona w 6 diod LED. Podstawa jest 

natomiast wykonana z miedzi. 

 

Aluminiowa chłodnica z 11 kanałami wodnymi jest 

wyposażona w 2 wentylatory o średnicy 120 mm, które mają 

24 diody aRGB LED, łożyska FDB oraz specjalną, gumową 

warstwę antywibracyjną. Każdy układ chłodzenia jest 

testowany przy wykorzystaniu helu, co gwarantuje jego 100% 

szczelność. 

 

 

Sugerowane ceny producenta  

• Słuchawki XPG Precog – 699 zł 

• Klawiatura XPG Summoner – 499 zł 

• Podkładka XPG Battleground XL – 149 zł 

• Podkładka XPG Battleground XL Prime – 199 zł 

• Obudowa XPG Invader – 349 zł 

• Obudowa XPG Battlecruiser – 699 zł 

• Zasilacz XPG Core Reactor 650W / 750W / 850W – 449 

zł / 499 zł / 549 zł 

• Chłodzenie XPG Levante – 649 zł 
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O marce XPG 

 

XPG została stworzona przez markę ADATA, aby dostarczyć 

najlepszy sprzęt graczom, zawodnikom esportowym 

i entuzjastom. Marka XPG zobowiązuje się do ścisłej współpracy 

ze społecznością graczy i esportu, aby poznać rzeczywiste 

potrzeby użytkowników i uwzględnić je w projektowanych 

produktach. W portfolio marki znajduje się pełna gama 

produktów – od komponentów komputerowych do urządzeń 

peryferyjnych.  

 

Więcej informacji: www.xpg.com/pl 

XPG Polska na FB: www.facebook.com/XPG.Polska 

 
 

 
 

INFORMACJA 
PRASOWA 

 
Listopad 2019 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
KONTAKT 

DLA MEDIÓW: 

 
Łukasz Warchoł 

WĘC Public Relations 
lwarchol@wec24.pl 

+48 535 954 212 
www.wec24.pl 

 

https://xpg.com/pl/
http://www.facebook.com/XPG.Polska/
mailto:lwarchol@wec24.pl
http://www.wec24.pl/

