
Kraków, 22 września 2017 r. 

 

Plextor: wróć do gry z nowym 
sprzętem 

 
Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego, 

producent dysków SSD Plextor we współpracy z 

firmami Asrock, Tesoro i Lite-On przygotował konkurs z 

pulą nagród podzieloną aż na trzy kategorie - akcesoria 

dla graczy, przyspieszanie komputera oraz mobilne 

nośniki pamięci. Akcja trwa od 22 do 30 września.   

 

Aby wziąć udział w konkursie należy odwiedzić stronę 
konkursową pod adresem bit.ly/konkursPlextor, a następnie 
zagłosować na jeden z trzech zestawów nagród i uzasadnić 
swój wybór. Głosować na dowolny zestaw można raz 
dziennie.  
Zwycięzcy zostaną wybrani spośród osób głosujących na 
kategorię, która w dniu zakończenia konkursu będzie 
posiadała najwięcej głosów. Organizator wybierze 4 
zwycięzców (jeśli najwięcej głosów uzyska zestaw 
“Przyspieszenie komputera” lub 3 zwycięzców (jeśli 
najwięcej głosów uzyska zestaw “Sprzęt dla graczy” lub 
“Mobilne nośniki pamięci”. Zwycięzcy będą wybierani na 
podstawie najciekawszej wiadomości konkursowej 
dotyczącej powodów wyboru konkretnego zestawu nagród. 
 
Nagrody: 
 
Zestaw 1: Sprzęt dla graczy 
 
W puli nagród tego zestawu znalazł się dysk SSD Plextor 
M8PeY o pojemności 256 GB wyposażony w najnowsze 
technologie PCIe Gen3x4 i NVMe, które pozwalają na 
osiągnięcie 2500 MB/s sekwencyjnego odczytu i 1400 MB/s 
sekwencyjnego zapisu. Do wygrania jest również płyta 
główna Asrock Z270 Taichi, która gwarantuje wsparcie dla 
technologii wirtualnej rzeczywistości. Spędzając czas przed 
komputerem warto zadbać o kręgosłup, dlatego w puli 
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nagród znalazł się fotel dla gracza Tesoro Zone Evolution 
Gaming Chair, który wyróżnia się zaawansowaną regulacją. 
(m.in. 180-stopniowe odchylenie) i wykonaniem z 
najwyższej jakości materiałów.  
 
Zestaw 2: Przyspieszenie komputera  
 
W puli nagród znajdziemy produkty, które wpłyną na 
szybkość działania komputera lub zwiększą jego 
funkcjonalność. Wśród nagród znajdziemy dysk SSD 
Plextor S2C o pojemności 256 GB, który jest odpowiedni 
dla wszystkich, którzy chcą dać nowe życie swoim 
komputerom z napędem HDD. Dysk SSD nie posiada 
części mechanicznych, więc jest bezgłośny, szybki i 
odporny na wstrząsy i upadki. Kolejna nagroda w puli to 
płyta główna Asrock Z270 Gaming K6, która charakteryzuje 
się wsparciem dla technologii wirtualnej rzeczywistości. W 
tej kategorii uczestnicy mogą wygrać również klawiatury 
Tesoro GRAM Spectrum oraz słuchawki Tesoro Olivant 
Pro. 
 
Zestaw 3: Mobilne nośniki pamięci  
 
Pula nagród z ostatniego zestawu to mobilne nośniki 
danych. Pierwsza propozycja to przenośny dysk SSD 
Plextor EX1 o pojemności 128 GB. Waga 
nieprzekraczająca 30 gramów sprawia, że jest to obecnie 
najlżejszy na rynku nośnik SSD. Złącze USB typu C i 
obsługa technologii OTG pozwala korzystać z niego z 
dowolnym smartfonem pracującym pod kontrolą systemu 
Android. W puli nagród znalazł się również dysk M.2 Plextor 
M8PeGN o pojemności 256 GB, który swoje zastosowanie 
znajdzie w konstrukcjach mobilnych takich jak notebooki 
czy ultrabooki. Dzięki zastosowaniu technologii  PCIe 
Gen3x4 i NVMe, może osiągać prędkości do 2500 MB/s 
sekwencyjnego odczytu i 1400 MB/s sekwencyjnego 
zapisu. Ostatnia nagroda w tej kategorii to zewnętrzny 
napęd DVD Lite-On ODD.  
 
Regulamin konkursu znajduje się pod adresem 
bit.ly/regulaminplextor. 
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie 
Plextor Polska w serwisie Facebook.  
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O marce Plextor 
 
Plextor to wiodący producent wielokrotnie nagradzanych 
napędów optycznych i urządzeń pamięci masowej. 
Właścicielem marki jest japońska firma Shinano Kenshi. Od 
wprowadzenia na rynek pierwszego napędu CD-ROM, w 
roku 1989, Plextor wytrwale dąży do utrzymania wysokiej 
jakości i maksymalnej wydajności oferowanych produktów. 
 
Więcej informacji: www.goplextor.com/pl 
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