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Kraków, 10 stycznia 2020 r.

Kolejne nowości XPG z targów CES
2020 - laptop, monitor oraz
akcesoria dla graczy
Na tegorocznych targach CES w Las Vegas marka XPG
zaprezentowała zupełnie nową serię produktów dla graczy,
w tym laptopa, monitor oraz komputer mini-PC. Znalazło
się też miejsce dla nowszych wersji aktualnie dostępnych
dysków SSD i modułów DRAM.
Na swoim stoisku XPG zaprezentowało pełną gamę peryferiów i
akcesoriów gamingowych, komponentów PC, modułów RAM oraz
dysków SSD. Co więcej, XPG pokazało też swojego laptopa
gamingowego, komputer mini-PC oraz monitor. Nowe produkty
sygnalizują rosnące zaangażowanie XPG w rynek rozwiązań,
dedykowanych graczom.
Laptop, komputer mini-PC oraz monitor
Na stanowisku XPG zwiedzający mogli zobaczyć nowego
gamingowego laptopa XPG Xenia 15. Powstałe we współpracy z
Intelem urządzenie zostało wyposażone w 15,6 calowy ekran IPS o
rozdzielczości FHD, procesor Intel Core i7 9 generacji oraz
wielokrotnie nagradzany dysk SSD SX8200 Pro.
XPG GAIA to mini-PC dla bardziej stacjonarnych graczy,
charakteryzujący się kompaktową obudową o pojemności 5 litrów.
Komputer powstały we współpracy z Intelem umożliwia
zamontowanie karty graficznej o długości do 8 cm (standardowy
slot PCI-e) oraz zastosowanie 500-watowego, kompaktowego
zasilacza z certyfikatem 80 PLUS® Platinum.
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XPG PHOTON to 27-calowy monitor IPS, wykorzystujący
technologię Vivid Color® Eye-Safe Display firmy PixelDisplay Inc.
Skutecznie redukuje ona zmęczenie oczu podczas nocnych sesji,
eliminując szkodliwe światło niebieskie, ale bez negatywnego
wpływu na odwzorowanie kolorów. Można zapomnieć o
“wypranych” barwach, bądź o konieczności stosowania okularów z
filtrem blokującym niebieskie światło.
XPG Volta - obudowa PC typu Tower
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Ta ekstremalna, powiększona obudowa zapewnia pionowy
przepływ powietrza, a ponadto jest stylowo wykonana.
Cylindryczny kształt łączący metal ze szkłem oraz diodami RGB
stanowi istną ucztę dla oczu. Jej podstawa została wyposażona w
2 pary wielokierunkowych kółek. Bardzo wszechstronne wnętrze,
zapewnia miejsce na płyty główne w standardzie E-ATX, 3 duże
karty graficzne i kilka radiatorów, umieszczonych na wygodnej,
przesuwnej tacy.
Dyski SSD oraz pamięci DRAM
Na stoisku XPG znalazła się też pełna oferta modułów DRAM i
dysków SSD. Wśród nich znalazły się trzy nowe prototypy
nośników, wykorzystujących najnowszy standard PCI-Express 4.0
(SAGE, INDIGO i PEARL). Charakteryzują się one rewelacyjnymi
osiągami - prędkość odczytu potrafi osiągnąć 7000 MB/s, a zapis
dochodzi do 6000 MB/s.
Marka XPG zaprezentowała również dyski SSD z serii SU630 i
SX8100, dostępne w wersjach o pojemności nawet 4 TB. Nie
zabrakło także zewnętrznych dysków SSD - modeli SE900G i
SE770G, które osiągają podczas zapisu prędkość do 2000 MB/s.
Na stoisku pojawiły się również nowe moduły DRAM - XPG
DARKMOON oraz XPG SYDYRU, o taktowaniu do 4800 MHz i
pojemności do 32 GB.
Unikatowe peryferia i akcesoria
XPG PRECOG to pierwszy na świecie zestaw słuchawkowy dla
graczy,
wyposażony
w
przetworniki
dynamiczne
oraz
elektrostatyczne,
który
charakteryzuje
się
ergonomiczną
konstrukcją. Został zaprojektowany zgodnie z certyfikatem Hi-Res,
aby zapewnić niesamowitą jakość dźwięku. Zastosowane
rozwiązania pozwalają na wierne odwzorowanie wysokich i niskich
częstotliwości, zapewniając użytkownikom czysty, pozbawiony
zniekształceń dźwięk, a dedykowany tryb FPS umożliwia lepszą
lokalizację przeciwników.
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XPG HEADSHOT łączy w sobie ultra lekką formę z wysokiej jakości
materiałami, dzięki czemu jest najlepszą myszką do gier.
Wykorzystanie algorytmu sztucznej inteligencji sprawia, że
myszkę XPG Headshot można spersonalizować na podstawie
preferencji i cech poszczególnych użytkowników, takich jak:
rozmiar dłoni, sposób chwytu bądź wykończenie powierzchni.
Możliwe jest również dodanie na poszczególnych elementach
myszy awatarów, pseudonimów lub logo ulubionej drużyny
esportowej.
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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
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