Układ chłodzenia procesora XPG Levante 360 - co nowego zaproponował nam
producent sprzętu?
XPG zaprezentowało nowy układ AiO - LEVANTE 360 Jest on wyposażony nie tylko
w nową technologię pomp Asetek, ale także w trzy wentylatory i podświetlenie
ARGB.
Chłodzenie na najlepszym poziomie
XPG LEVANTE 360 to zestaw chłodzenia cieczą dedykowany procesorom z trzema
wentylatorami, 360 mm aluminiową chłodnicą i podświetleniem ARGB nadającym
charakteru urządzeniu. XPG zdecydowało się na zastosowanie blokopompki 7.
generacji od Asteka będącego wiodącym liderem w branży. Pracą AiO można
sterować za pomocą PWM, więc temperatura procesora będzie pod kontrolą przy
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stosunku do starszych rozwiązań.
XPG LEVANTE 360 jest wyposażony w trzy tętniące życiem 120 mm wentylatory z
podwójnym łożyskowaniem kulkowym, a silnik pompki wykorzystuje dynamiczne
łożysko olejowe. Zastosowane wentylatory mogą bezawaryjnie pracować przez 40
000 godzin w 40 stopniach Celsjusza, a ich szczytowa wydajność zapewnia
przepływ powietrza wynoszący 61,5 CFM przy głośności 34 dBa.
Podświetlenie ARGB dodające blasku każdemu PC
Aby uzyskać oszałamiający efekt, każdy z wentylatorów jest wyposażony w
dwadzieścia diod LED ARGB, a efekt ten dodatkowo podkreśla nasadka pompy
cieczy, która również jest podświetlana. Dla tych, którzy nie lubią używać złącza
ARGB podłączonego bezpośrednio do płyty głównej i korzystać z dedykowanego
oprogramowania
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zaprogramowanymi trybami czy jasnością podświetlenia wentylatorów lub nasadki
blokopompki.

Wysoka jakość XPG LEVANTE 360 jest poparta 5-letnią gwarancją, jedną z
najdłuższych w branży.
O XPG
XPG zostało założone przez ADATA w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów
dla graczy, profesjonalistów e-sportowych i entuzjastów technologii. Jesteśmy
zaangażowani w opracowywanie produktów o ekstremalnej wydajności, dlatego
ściśle współpracujemy ze społecznością graczy i e-sportu, aby uzyskać wgląd w
rzeczywiste potrzeby użytkowników. Zapewniamy pełną gamę produktów, od
komponentów, urządzeń peryferyjnych po systemy, i tworzymy je z myślą o
najwyższych standardach stabilności, niezawodności i wydajności. Opracowujemy
również produkty o ciekawych wzorach, które przyniosły nam kilka prestiżowych
międzynarodowych nagród, takich jak iF Design i Good Design. Oprócz produktów
odgrywamy aktywną rolę w sponsorowaniu i wspieraniu wydarzeń i drużyn
e-sportowych na całym świecie, aby realizować ekstremalne wrażenia z gry na
najwyższym poziomie.

