ASUS G56JR – nowy gamingowy notebook ASUSa dostępny w
sprzedaży
pawel100g, 19 marzec 2014, 13:48
ASUS wprowadził na polski rynek nowe notebooki z gamingowej
rodziny Republic of Gamers (ROG). Model G56JR to niezwykle
wydajna konstrukcja wyposażona w czterordzeniowy procesor
Intel® Core™ i7-4700HQ oraz kartę graficzną NVIDIA® GeForce®
GTX 760M. Zapaleni gracze z pewnością zwrócą uwagę na nowy
design notebooka – smukłą, metaliczną obudowę oraz podświetlone na
czerwono klawiaturę i logo ASUS. Modele G56JR wyróżniają się również bardzo
atrakcyjną ceną, jak na urządzenia tej klasy, zaczynającą się już od 3899 zł.

Sercem notebooka jest czterordzeniowy procesor Intel® Core™ i7-4700HQ,
który gwarantuje najwyższą wydajność i sprawne działania najbardziej
wymagających aplikacji i gier. Oparta na nagradzanej architekturze NVIDIA
Kepler, karta graficzna NVIDIA® GeForce® GTX 760M z 2 GB pamięci DDR5
pozwoli uruchomić najbardziej wymagające tytuły na najwyższych ustawieniach.
ASUS G56JR posiada doskonałej jakości, matową matrycę FullHD (1920 x 1080)
o przekątnej 15,6 cala. Antyrefleksyjny wyświetlacz LED pozwala cieszyć się
doskonałą jakością obrazu, ostrością detali i bogactwem kolorów, nawet przy
korzystaniu z notebooka na zewnątrz. Matowa powierzchnia redukuje efekt
lustra i odblask powodowany przez źródła światła. To dodatkowa cecha
zmniejszająca zmęczenie oczu.
Notebook, zależnie od konfiguracji, wyposażono w 4, 8 lub 12 GB pamięci RAM
(SO-DIMM DDR3, 1600 MHz). Użytkownicy mają również dostęp do 750 GB
szybkiego dyski HDD (7200 obr.) lub do układu hybrydowego (120 / 250 GB
SSD SATA III + 750 GB SATA 7200 obr.). Model G56JR oferuje także rewelacyjny
dźwięk. System audio SonicMaster Premium oraz B&O ICEpower zapewniają
doskonałe brzmienie i wysoką jakość dźwięku. ASUS dołączył też do G56JR
zewnętrzny subwoofer, który znacznie zwiększy jakość niskich tonów.
ASUS G56JR na zupełnie nowy, różniący się od innych notebooków
gamingowych ASUSa design. Model posiada znacznie bardziej smukłą obudowę,
przypominającą cenione i wielokrotnie nagradzane notebooki z serii N,
wykonaną ze szczotkowanego metalu. Uwagę zwraca podświetlane na
czerwono logo ASUSa położone w centralnym punkcie pokrywy notebooka.
Komputer posiada też podświetlaną na czerwono klawiaturę typu chicklet.
Modele ASUS G56JR dostępne są w sprzedaży w różnych konfiguracjach,
których ceny zaczynają się od 3899 zł.
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