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Najnowsze gry wymagają wydajnych komputerów i laptopów,
które muszą być nie tylko szybkie, ale też odpowiednio
schładzane. Tego typu komputery są dosyć drogie, mimo
to cieszą się sporą popularnością. Dotyczy to szczególnie
laptopów do gier, które ostatnio podbijają rynek.

NAJLEPSZY KOMPUTER DO

Edward Wawrzyniak
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Niestety, nie mamy dobrych
wieści. Chcąc grać w najnowsze gry z maksymalną liczbą
detali i efektów, musicie liczyć się z dużymi, a nawet
bardzo dużymi wydatkami.
W trochę lepszym położeniu
są miłośnicy desktopów, którzy do budowy nowego komputera do gier mogą wykorzystać np. starszą płytę główną,
pamięci lub procesor. Miłośnicy laptopów i gier mają
jednak dużo twardszy orzech
do zgryzienia, dlatego tym
komputerom poświęcimy najwięcej uwagi.

Laptopy do gier wyposażone są w starannie wykonane
i grube obudowy o drapieżnej stylistyce. Dodatkowe
przyciski, świecące klawiatury sprawiają, że wyglądają
zjawiskowo. Najnowszej generacji laptopy do gier jak
Acer Predator 17 G9-792 wyposażona są też w wydajne
podzespoły (procesor Intal Core i7 szóstej generacji,
karta graficzna Nvidii GeForce GTX 980M), ale też ekran
z technologią Nvidii G-Sync. To jeden z najszybszych
i najbardziej zaawansowanych laptopów do gier.

Laptop zamiast peceta
Laptopy do gier są grube, ciężkie i stanowią niejako
antytezę komputera przenośnego. Wyposażone są też
w duże 15–17-calowe ekrany,
które sprawiają, że przenoszenie komputera w torbie
czy plecaku jest kłopotliwe.

Dostępne są modele z ekranami pracującymi w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i 4K
(3840 x 2160 pikseli).
Matryce 4k nie przynoszą
jednak zbyt wielkich korzyści, wręcz przeciwnie. Gry
uruchamiane na nawet najwydajniejszych laptopach do
gier w tak wysokiej rozdzielczości wymagają drastycznego obniżenia liczby efektów.
Co ważne, plamka 17-calowego monitora (piksel) pracującego w rozdzielczości 4K jest
tak mała, że do codziennej
pracy konieczne jest przeskalowanie czcionek i elementów graficznych, które
są mikroskopijne.

Schładzanie laptopa
Duże wymiary i waga laptopów do gier to nie fanaberia
producentów, ale konieczność, i to z kilku powodów.
Gruba obudowa umożliwia
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zmieszczenie wydajnych podzespołów i, co istotne, rozb u d o w a n y ch u k ł a d ó w
chłodzących.
Moc cieplna karty
graficznej opartej na
układzie Nvidii GeForce
GTX 980M przekracza 100
W, a niewiele mniej pobierają stosowane w laptopach do
gier wydajne procesory Intela z rodziny Core i7. W efekcie tylko te dwa podzespoły
potrafią przyczynić się do
znacznego wzrostu temperatury panującej wewnątrz obudowy. Niezbędne jest więc
zastosowanie dużych i wydajnych systemów chłodzących,
które oparte będą nie na jednym, a kilku wentylatorach
i zaawansowanych układach
cieplnych. Laptopy do gier
mają też zaprojek towane
duże otwory wentylacyjne,
które usprawniają pracę układów chłodzących i wymianę
powietrza w obudowie. Ma
to istotne znaczenie dla stabilności działania komputera,
ale też komfortu pracy użytkownika.
Większość laptopów do gier
ma tak skonstruowany system
chłodzący, żeby wyprowadzał
gorące powietrze z tyłu obudowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu przód laptopa (tam,
gdzie trzymamy dłonie) nie nagrzewa się zbytnio. Co ważne,
układy chłodzące inteligentnie
dostosowują szybkość pracy
wentylatorów do aktualnego
obciążenia komputera. Podczas
przeglądania stron internetowych, pracy z programami
biurowymi (niskie obciążenie
procesora i karty graficznej)
obracają się z minimalną szybkością. Dopiero podczas grania
usłyszeć można szybszą pracę
wentylatorów.

MSI GL72 6QD to rasowy laptop do gier wyposażony w szóstej generacji procesory Intela (Skylake) i wydajne karty graficzny Nvidii. Współpracuje z szybkimi pamięciami DDR 4 i najnowszej generacji dyskami M.2 (do 2200 MB/s). Wyposażony jest też w wydajny układ chłodzący,
który zapewnia komfortowe warunki pracy newralgicznym podzespołom. Ciekawostką jest
specjalnie zaprojektowana pod kątem gier klawiatura (SteelSeries) wyposażona w strefowe
podświetlenie klawiszy.

Wyposażenie i czas pracy
na akumulatorze
Laptopy do gier stworzone są
do pracy stacjonarnej, a ich
czas pracy na akumulatorze ma
marginalne znaczenie, i to nie
bez powodu. Podczas grania
procesor i karta graficzna obciążone są w 100%, pobierając
duże ilości prądu (ich moc często przekracza 150 W). Nawet
najpojemniejszy akumulator
nie popracuje zbyt długo przy
tak dużym obciążeniu.
Inaczej sprawa wygląda, gdy
nie gramy. Wówczas dzięki
technologii Nvidii Optimus
laptop korzysta ze zintegrowanego w procesorze układu
graficznego, który pobiera znikome ilości prądu. To znacznie
wydłuża czas pracy komputera

na akumulatorze. Co ważne,
proces przełączania pomiędzy
układami graficznymi przebiega automatycznie. Wystarczy
uruchomić grę i automatycznie
uruchamiana jest wydajna karta graficzna Nvidii.
Zaletą laptopów do gier jest bogate wyposażenie. Dodatkowe
gniazda i interfejsy sprawiają,
że podłączanie do nich peryferii
i akcesoriów nie stanowi żadnego problemu. Co ważne, standardowym nośnikiem w laptopach do gier jest dysk SSD, który
znacznie przyspiesza działanie
gier, ale też systemu i programów. W większości tego typu
laptopów można zamontować
drugi 2,5-calowy dysk, co jest
praktycznie niemożliwe np.
w cienkich ultrabookach.


Jeśli macie w starym komputerze procesor Intela z rodziny Core i5, 8 GB
pamięci RAM, w miarę mocny zasilacz (650 W) i przewiewną obudowę,
to zbytnio się nie zastanawiajcie. Wystarczy wymienić kartę graficzną na
model z układem Nvidii GeForce GTX 970, dołożyć dysk SSD i będziecie
mogli pograć w Wiedźmina 3 z detalami ustawionymi na „Ultra”.
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Najwydajniejsze
konfiguracje
Obecnie dostępnych jest kilkadziesiąt konfiguracji laptopów
do gier, teoretycznie jest więc
z czego wybierać. Gros oferty
to jednak konfiguracje oparte
na procesorach jednego producenta (jednostki Intela z rodziny Core i7, rzadziej Core i5)
i kartach graficznych Nvidii.
Jeśli oczekujesz najwyższej
wydajności, jesteś miłośnikiem laptopów i masz zasobny portfel, możesz skusić się
na laptopa z układem graficznym Nvidii GeForce GTX
980 (wersja dla laptopów). To
obecnie najwydajniejsza karta graficzna przeznaczona dla
entuzjastów laptopów i gier.
Oferuje niemal identyczne parametry pracy jak jej desktopowy odpowiednik. Bazuje na
rdzeniu GM204 wyposażonym
w 2048 rdzeni CUDA, ma 128
jednostek teksturujących i 64
ROP. Współpracuje też z 4 GB
pamięci GDDR5 o taktowaniu
7000 MHz (szyna 256-bitowa).
Tego typu laptopy jednak dopiero wchodzą do sprzedaży i przeważnie składane są
na zamówienie. Umożliwiają
komfortowe granie w nawet
najbardziej wymagające gry
w trybie najlepszej jakości
grafiki. Trzeba jednak do nich
podchodzić z rezerwą, bo szybkość pracy Nvidii GeForce GTX
980 jest ściśle powiązana z jej
temperaturą. Gdy temperatura układu jest zbyt wysoka, to
jego praca jest automatycznie
zwalniana. Może się więc zdarzyć, że laptop nie będzie działać z maksymalną szybkością.
Jak na razie tylko Asus rozwiązał ten problem, zapowiadając
laptopa do gier (ROG GX700)
z zewnętrznym układem chłodzącym cieczą, który umożliwia nawet podkręcanie zamon-

towanego układu
GeForce GTX 980.
Cena takiego laptopa będzie jednak
równie kosmiczna
jak jego możliwości
i z pewnością przekroczy 10 000 zł.
W podstawowych wersjach takich laptopów Dell Alienware,
Acer Predator (ok. 4500–5000 zł)
montowane są układy graficzne
GeForce GTX 960M. Najwydajniejsze konfiguracje korzystają
z układu graficznego GeForce
GTX 980M (powyżej 6000 zł).
Sporadycznie dostępne są też
modele z układem GeForce GTX
970M.

Laptopy do gier w testach

Lenovo Y700-15
w konfiguracji z procesorem Core i5 szóstej
generacji i układem
graficznym Nvidii
GeForce GTX 960M
okazuje się najlepszym
wyborem w korelacji
ceny do możliwości.
Oferuje przy tym nietuzinkową i starannie
wykonaną obudowę,
która wyposażona
jest w wydajny układ
chłodzący.zaawansowanych laptopów
do gier.

Jak sprawdziliśmy, chcąc grać
na laptopie w wymagające gry,
np. Wiedźmin 3, Crysis 3, bez
zbędnego ograniczania liczby
detali czy efektów zmuszeni
będziemy do zakupu laptopa
wyposażonego przynajmniej
w GeForce GTX 980M i szybki
procesor Core i7. To wydatek
ponad 6000 zł.
Niestety, nawet taka konfiguracja nie zawsze umożliwi komfortową rozgrywkę z najwyższą liczbą szczegółów i efektów.
Grając w Wiedźmina 3 w trybie
„Ultra”, w najbardziej wymagających scenach szybkość renderowania gry może paść poniżej 30 kl./s. Dopiero obniżenie

Wydając na laptopa wyposażonego w układ graficzny
Nvidii GeForce GTX 960M
ponad 4000 zł, niestety, nie
będziecie mogli pograć np.
w Wiedźmina 3 w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli
z maksymalną liczbą efektów graficznych i detali.
Problem tkwi w wydajności
mobilnych układów graficznych, które chociaż są
coraz szybsze, to z małymi
wyjątkami pozostają w tyle
za swoimi desktopowymi
odpowiednikami.

ustawień jakości obrazu o jedno
oczko w dół sprawia, że średnia
szybkość Wiedźmina 3 przekracza 40 kl./s.
Laptopy do gier z układami graficznymi GeForce GTX
960M są o ok. 1500 zł tańsze.
Ich wydajność pozwala na uruchomienie wymagających gier,
ale tylko z wyraźnie obniżonymi detalami. Wiedźmin 3 na
tego typu laptopach w trybie
„Ultra” działa z szybkością poniżej 15 kl./s, w trybie „High”
20 – 27 kl./s. Dopiero obniżenie
detali do średnich sprawia, że
Wiedźmin 3 w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli działa
z szybkością powyżej 35 kl./s.
Gdy gramy sporadycznie, warto zastanowić się nad uniwersalnym laptopem wyposażonym w układ graficzny Nvidii
GeForce GTX 950M i procesor
Core i5. Tego typu laptop z dyskiem SSD o pojemności 256 GB
kupić można za ok. 3000 zł.
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Najlepsze modele
Lenovo Y700-15 wyposażony
w procesor Core i5-6300HQ,
8 GB pamięci RAM, dyski SSD
128 GB, HDD 1 TB i układ graficzny Nvidii GeForce GTX
960M to w tej chwili najlepszy
laptop do gier pod względem
korelacji ceny do wydajności.
Oferuje mniej krzykliwą stylistykę od laptopów Alienware
czy Predatorów od Acera, ale
jest równie dobrze zaprojektowany i starannie wykonany.
Laptop ma mocny układ chłodzący, dobrej jakości system
audio JBL, umożliwia też montaż dwóch dysków (M.2). Zastosowana matryca o przekątnej
15,6 cali ma matową powłokę
i pracuje w rozdzielczości 1920
x 1080 pikseli. W konformacji
z procesorem Core i5 i GeForce
GTX 960M kosztuje ok. 3900 zł
(bez systemu). Co ważne, współpracuje z najnowszej generacji
procesorami Intela Skylake.
Obudowa wykonana jest z mocnego plastiku i szczotkowanego
aluminium (klapa). Dopłacając
ok. 400 zł, można kupić laptopa wyposażonego w większy
17-calowy ekran. Odradzamy
jednak inwestycję w konfigurację z procesorem Core i7 i układem graficznym GeForce GTX
960M, bo wzrost wydajności
w grach będzie nieznaczny. Mając ok. 4500 zł, lepiej jest zainwestować w większy dysk SSD.
Opisując laptopy do gier, trudno
nie wspomnieć o komputerach
Dell Alienware. To marka, która
już zdobyła uznanie miłośników gier, głównie za sprawą
charakterystycznej stylistyki.
Pod względem wydajności również laptopy te klasyfikują się na
szczycie listy, choć tutaj konkurencja ze strony np. Predatorów
jest równie dobra. Alienware
należą też do jednych z najdroższych. Model wyposażony

w 17-cal o w y
e k r a n ,
kartę graficzną Nvidii GeForce GTX 970M,
z procesorem Core
i7 6700HQ, 256 GB
dyskiem SSD, 1 TB HDD,
8 GB pamięci RAM kosztuje niecałe 9000 zł. Konfiguracje z układem GTX 980M
są jeszcze droższe.
Acer Predator 17 G9 to czarny
koń naszego zestawienia. Wersja z 17,3-calowym ekranem
pracującym w rozdzielczości
1920 x 1080 pikseli, procesorem
Intela Core i7 6700HQ, układem graficznym Nvidii GeForce
GTX 980M kosztuje ok. 7800
zł. Komputer wyposażony jest
w szybki dysk SSD (M.2) o pojemności 128 GB i dodatkowy
1 TB HDD. Duża specjalnie skonstruowana klawiatura do gier
wyposażona jest w zawansowany system podświetlania klawiszy. Przyciski WSAD i strzałki są
specjalnie wyróżnione, a z boku
klawiatury są dodatkowe programowane klawisze.
Acer Predator 17 G9 ma więcej gniazd USB 3.0 (cztery) niż
jego odpowiednik od Alienware (trzy). Wyposażony jest
też w gniazda HDMI i DisplayPort oraz najnowszy interfejs
Truderbolt 3 (jedna gniazdo).
W obudowie laptopa zamontowano bardzo dobrej jakości system audio i rozbudowany układ
chłodzący. Praca i granie na tym
laptopie to czysta przyjemność

Szybki Pecet do gier
Gdy liczy się tylko wydajność,
jedynym rozsądnym wyborem jest komputer wyposażo-

Laptopy do gier to
zaawansowane maszyny, które spełnią
oczekiwania wymagających miłośników
gier. Za ich wydajność odpowiedzialne
są najwydajniejsze
procesory Intela z rodziny Core i7 dla laptopów i układy graficzne Nvidii GeForce
oparte na nowoczesnej architekturze
Maxwell. Wszystkie
oferują nietuzinkową stylistykę, która
idealnie wpisuje się
w charakterystykę
komputera do gier.

ny w szybki czterordzeniowy
procesor Intela z rodziny Core
i7, dysk SSD i układ graficzny
Nvidii GeForce GTX 980 Ti. Na
takim komputerze nawet najbardziej wymagające gry będą
działały z szybkością powyżej
60 kl./s. Niestety, koszt zakupu
samej karty graficznej i procesora to wydatek ponad 4000 zł.
Dla wymagającego gracza nic
wolniejszego od duetu karty
graficznej z układem GeForce
GTX 970 (ok. 1600 zł) i procesora z rodziny Core i5 raczej nie
przejdzie. Wybierając procesor,
warto zdecydować się na najnowszej generacji jednostkę
z rodziny Skylake, np. Intel Core
i5-6600 (ok. 1000 zł). Tandem
takiego procesora i karty graficznej GeForce GTX 970 w połączeniu z wydajnym dyskiem SSD
zapewni bezproblemową rozgrywkę nawet w wymagające
gry, o ile uruchomimy je w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli.
Taka konfiguracja komputera bez problemów umożliwi
działanie Wiedźmina 3 w trybie „Ultra” (1920 x 1080 pikseli) z szybkością ok. 40 kl./s. Co
ważne, tego typu desktop działa szybciej od niejednego laptopa do gier za ponad 7000 zł
(Core i7, GeForce GTX 980M). ▪
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Na przyjemność płynącą z gry
komputerowej ma wpływ
nie tylko sam gameplay
i opowiedziana na ekranie
historia, ale także sprzęt, za
którego pomocą przemierza się
wirtualne światy. Każdy gracz
wie, że standardowe klawiatury
to niekoniecznie optymalne
rozwiązanie, podobnie jak
myszka i dobre słuchawki,
dzięki którym zatopimy się
w świecie elektronicznej
rozrywki. Oto kilka propozycji
sprzętów dających komfort
podczas zabawy.

GRANIE

W WERSJI KOMFORTOWEJ,

CZYLI W CO POWINIEN WYPOSAŻYĆ SIĘ
MIŁOŚNIK WIRTUALNEJ ROZRYWKI?
Henryk Tur

Cena: 690 zł, informacje: www.corsair.com

Jeśli jesteś wzrokowcem, odpowiednia kolorystyka klawiszy
znacznie pomoże ci w sterowaniu podczas rozgrywki. Ciekawe
rozwiązanie proponuje Corsair w swoim modelu K70 RGB.
Wszystkie klawisze są podświetlane z podziałem na grupy
– WASD mają zawsze inny odcień niż pozostałe. Zastosowana
technologia anti-ghosting umożliwia wciskanie wielu klawiszy
jednocześnie, można także ustalić własne makra. Wszystkie
preferencje dotyczące ustawień siły podświetlania i makr zapisywane są w pamięci klawiatury, dlatego też po podpięciu jej do
innego komputera będą działać bez zmian.
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Szybka orientacja dzięki podświetleniu
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KLAWIATURY

Cena: ok. 320 zł, informacje: steelseries.com

Komfort za rozsądną cenę
Każdy zapalony
gracz potrafi z zamkniętymi oczama
potrafi wskazać
podstawowe klawisze w grach, czyli
W-A-S-D.

Cena: ok. 400 zł, informacje: www.roccat.org

Klawiatura, która nie zawiedzie
Każdy zapalony gracz potrafi z zamkniętymi oczama wskazać
podstawowe klawisze w grach, czyli W-A-S-D. Jednak w większości
dochodzi także konieczność wciskania innych, takich jak spacja,
shift, a coraz więcej nowych tytułów wymaga równoczesnego użycia
nawet pięciu czy sześciu klawiszy jednocześnie. Standardowa
klawiatura może wtedy zawieść, ale np. na mechanicznej Roccat
Ryos MK Advanced można polegać. Dzięki systemowi anti-ghosting
można wciskać wiele klawiszy na raz, a sygnał z każdego dotrze do
procesora w tym samym czasie. Jakąkolwiek akcję zaplanujesz, na
pewno się uda! Model ten oferuje także imponującą liczbę 94 klawiszy programowalnych, dzięki czemu można przypisać je do poszczególnych funkcji w ulubionej grze i usprawnić zabawę.

Jeśli spędza się przy klawiaturze dużo czasu, warto mieć solidną podpórkę pod nadgarstki. Taką może pochwalić się membranowa klawiatura SteelSeries APEX [RAW].
Zwraca uwagę szeregiem dodatkowych
klawiszy, które przeznaczone są do
różnych form wirtualnej rozrywki – każdy
może zaprogramować je według swoich
potrzeb, a indywidualne ustawienie podświetlenia pozwala najlepiej dopasować do
własnych preferencji. Tu również zastosowano anti-ghosting, co umożliwia swobodne wykonywanie akcji podczas zabawy.
Jest to klasyczna klawiatura gumowa,
dzięki czemu pracuje znacznie ciszej niż
mechaniczne odpowiedniki.
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Cena: ok. 550 zł, informacje: www.roccat.org

Mysz uniwersalna dla każdego gracza
Jest tak wiele gatunków gier komputerowych, że trudno stworzyć idealną myszkę,
która tak samo zachwyci miłośników shooterów, jak wirtualnych strategów. Jeśli
jednak chce się wskazać urządzenie bliskie ideałowi, wybór pada na Roccat Nyth.
Użytkownik sam decyduje, ile przycisków
dodatkowych ma pojawić się na jej boku
– maksymalnie 12. Każdy z nich da się za-

MYSZKI
Cena: ok. 370 zł,
informacje: http://gaming.logitech.com

Gryzoń pomocny
podczas rozgrywki
Przyjemność płynącą z gier akcji
i tytułów wymagających szybkiej
reakcji może skutecznie popsuć
wolna myszka, która z opóźnieniem
przesyła dane do komputera. Od
momentu wejścia na rynek myszki
Logitech G502 Proteus Spectrum
to się zmienia. Myszka wyposażona
jest w czujnik optyczny PMW3366,
którego czułość można ustawić od
200 do aż 12 000 dpi! Na tym jednak nie koniec atrakcji. Kolejne
to zestaw aż 11 programowalnych
przycisków, a ustawienia można zarówno stworzyć osobiście, jak i pobrać istniejące z oprogramowania
producenta. Mysz przystosowana
jest do pracy na każdej powierzchni,
a najlepiej sprawdza się na specjalnych podkładkach G240 i G440.

programować do innego działania w grze,
a różne wielkości sprawiają, że będzie
się czuło odpowiedni pod kciukiem. Na
grzbiecie myszki znajduje się dodatkowy
przycisk, Easy Shift, dający dostęp do
39 dodatkowych funkcji. Zastosowany
w tym niezbędnym dla gracza urządzeniu
czujnik Twin-Tech R1 zapewnia czułość
wynoszącą do 12 000 dpi.

Przyjemność płynącą z gier akcji i tytułów wymagających
szybkiej reakcji może skutecznie popsuć wolna myszka

Cena: ok. 600 zł,
informacje: www.razerzone.com

Niezbędny dodatek
dla miłośników MMO
Gry MMO to specyficzny
gatunek zabawy, wymaga
więc równie specyficznej
myszki. Miłośnikom rozrywki sieciowej polecić można bezprzewodowy model
Razer Naga Epic Chroma,
który umożliwi rzucanie czarów
bez konieczności naciskania
kombinacji klawiszy albo szybką zmianę broni na inną – te
cenne ułamki sekund mogą
nieraz uratować życie kierowanej w grze postaci! Dwanaście
specjalnych klawiszy umieszczonych jest na lewym boku
myszy, dzięki czemu udaje się
szybko wcisnąć wybrany klawisz kciukiem. Sesje w grach
MMO mogą przeciągnąć się od
wieczora do świtu, a w nocnych
sesjach pomoże podświetlanie
myszki – gracz wybiera swój
ulubiony kolor z ponad 16 mln
dostępnych odcieni!
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Cena: 28 zł
informacje: www.ibox.pl

Mouse Pad XXL
iBOX Aurora
Nowa seria produktów dla graczy iBOX Aurora zawiera dostosowaną dla potrzeb graczy podkładkę
pod mysz w rozmiarze XXL, 325 x 435 mm.
Podkładka wykonana została z gumy oraz wysokiej jakości płótna dającego większą kontrolę
i precyzję ruchów wskaźnika. Dzięki wyszywanym brzegom jest odporna na strzępienie.
Działa zarówno z sensorami optycznymi
jak i z laserowymi.

Mysz gamingowa
iBOX Ghost
Hit w ofercie marki iBOX! Mysz gamingowa iBOX
Ghost wyposażona jest w wysokiej jakości sensor
optyczny pozwalający na pracę w rozdzielczościach 400/1200/2000/3200 DPI. Z pomocą przycisku umieszczonego na górnej pokrywie gracz
ma możliwość przełączania trybu pracy myszy.
Płynność poruszania celownikiem podczas
grania gwarantuje szybkość raportowania
na poziomie 500/1000Hz. Dla zapewnienia
użytkownikom pewnego chwytu mysz została
pokryta specjalną powłoką, która jednocześnie
zapobiega poceniu się dłoni podczas długotrwałych rozgrywek. Mysz wyposażona jest
w 2-metrowy kabel w oplocie oraz boczne
przyciski z funkcją makra zwiększające funkcjonalność podczas gier i komfort przeglądania stron internetowych.
Świetnie prezentuje się
na biurku, dzięki niebieskiemu podświetleniu
boków i logo.

Cena: 74 zł
informacje: www.ibox.pl

Klawiatura gamingowa

Cena: 34 zł
informacje: www.ibox.pl

Kolejna nowość w portfolio akcesoriów dla
graczy od marki iBOX. Klawiatura Aurora to
wytrzymała, odporna na zalanie klawiatura
dla fanów gier komputerowych. Wyposażona
została w 104 klawisze standardowe oraz 11
klawiszy multimedialnych. Druk laserowy na
klawiszach zapewnia długotrwałą widoczność oznaczeń, nawet przy intensywnym
użytkowaniu klawiatury. Żywotność klawiszy

Cena: 44 zł
informacje: www.ibox.pl
(w sprzedaży już pod koniec lutego 2016)

Mysz dla graczy
iBOX Aurora
Mysz Aurora spełnia podstawowe
potrzeby każdego gracza. Wyposażona jest w bardzo czuły sensor
optyczny o zmiennej rozdzielczości:
800/1200/1600/2400 DPI, 2- metrowy
kabel w oplocie i interfejs USB. Posiada
6 przycisków podstawowych + przycisk
DPI oraz rolkę. Płynność poruszania
podczas grania gwarantuje częstotliwość
raportowania na poziomie 500Hz, a długotrwałą rozrywkę żywotność klawiszy
na poziomie 5 mln kliknięć. Gamingowego
charakteru nadają jej akcenty i podświetlenie LED w kolorze czerwonym. Odpowiednia dla graczy prawo- i leworęcznych.
Dla użytkowników sprzętu z systemem
operacyjnym Windows XP/Vista/7/8/10
oraz Linux.

iBOX Aurora
to 3 mln naciśnięć. Posiada interfejs USB
oraz 2-metrowy kabel w oplocie. Czerwona kolorystyka klawiszy multimedialnych
i gamingowych nadaje jej nieco agresywnego
charakteru. W zestawie 8 dodatkowych czarnych klawiszy kierunkowych i WSAD.
Dla użytkowników sprzętu z systemem operacyjnym Windows XP/Vista/7/8/10 oraz Linux.
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Cena: 199 zł, informacje: gaming.logitech.com

Kontroler zamiast myszki i klawiszy
Jeżeli gracz przyzwyczajony jest do konsolowego pada
lub po prostu taki rodzaj sterowania bardziej mu odpowiada, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do
komputera takie właśnie urządzenie. Przeznaczony dla
graczy kontroler F710 to możliwość nie tylko posiadania wszystkich elementów sterowania w dłoniach, ale
również swoboda związana z pozbyciem się uciążliwego
kabla. Kontroler jest bezprzewodowy, można więc wygodnie rozsiąść się w fotelu i kierować akcją pokazywaną
na ekranie. Ma dwa drążki sterowania, mechanizm podwójnych wibracji oraz konfigurowalne przyciski. Może
również obsługiwać telewizory z systemem Android.

KONTROLERY

Jeżeli gracz przyzwyczajony jest do konsolowego pada,
nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć go do komputera.

Cena: ok. 50 zł, informacje: www.wakoss.net

Wygoda bez kabli
Kontroler, który nie kosztuje dużo, a również pozwoli na
zabawę bez kabli, to VAKOSS Gamepad Wirless PC. Przypomina kontroler do Xboxa, jednak ma swój charakterystyczny,
oryginalny design. Dziesięć przycisków (z możliwością zaprogramowania) i dwie gałki analogowe to doskonałe rozwiązanie zarówno do gier wyścigowych, jak i RPG czy logicznych.
Podobnie jak droższe odpowiedniki, także i ten kontroler
wyposażony jest w system wibracji, co znacznie zwiększa
doznania płynące z zabawy. Kontroler ma zasięg do pięciu
metrów, co pozwala na granie np. z łóżka. Oprócz komputera
można podłączyć go również do konsoli Playstation3.

Cena: ok. 120 zł, informacje: www.microsoft.com

Do konsoli i do PC
Jeśli gra się najczęściej na komputerze, to z pewnością używany
jest system Windows. Microsoft znany jest z niego oraz m.in. konsol Xbox, więc kontroler Xbox 360 for Windows pasuje zarówno do
konsoli, jak i komputera. Jego ergonomiczny kształt sprawia, że
doskonale leży w dłoni, a wygodnie rozmieszczone przyciski umożliwiają komfortowe sterowanie. Kontroler wibruje, dzięki czemu
ma się dodatkowe odczucia z zabawy. Nie potrzebuje on żadnego
dodatkowego oprogramowania – systemy od Windows 7 powinny
go bez problemu rozpoznać.
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Cena: 24,99 zł
informacje: www.manta.com.pl

Gamepad USB
MANTA Dual Analog MM813
Pad do gier Dual Analog MM813 to kontroler do
gier wyposażony w dwa joysticki analogowe
oraz czterokierunkowy cyfrowy. Dodatkowo pad
ma aż 10 programowalnych przycisków, których
funkcje zależą od możliwości danej gry. Dzięki
wbudowanym wibracjom użytkownik może
znacznie realistyczniej odczuwać wrażenia
z gier. Każdy strzał czy spotkanie z przeszkodą
jest doskonale odwzorowane. Urządzenie łączy
się z PC poprzez półtorametrowy przewód USB.

Kierownica
komputerowa
MANTA MM631 Compressor Supreme
to idealna kierownica dla miłośników samochodowych wyścigów komputerowych. Dzięki
realistycznym wibracjom możemy poczuć się
jak prawdziwy kierowca rajdowy odczuwający
każdy wybój drogi czy najechanie na przeszkodę.
W skład zestawu oprócz samej kierownicy wchodzą analogowe pedały akceleratora i hamulca
oraz moduł z programowalnym drążkiem zmiany
biegów i hamulca ręcznego. Kierownica MM631
Compressor Supreme zgodna jest z komputerami
PC oraz PS3.
 Programowalne
pedały analogowe
 Programowalna
gałka zmiany
biegów i hamulca
ręcznego
 Regulowany kąt
kierownicy
 Kompatybilne
z Play Station 3
 Zakres ruchu: 180°
 Wibracje
 Kontrola trakcji
 Regulowana
czułość
Cena: 259 zł
informacje: www.manta.com.pl

Cena: 49 zł
informacje: www.manta.com.pl

Myszka do gier USB
MANTA MM710N
Mysz Manta MM710N to nowoczesna mysz
komputerowa przeznaczona dla bardziej wymagających użytkowników oraz graczy komputerowych. Urządzenie wyposażone jest w dwa
ergonomicznie zaprojektowane przyciski główne
które doskonale leżą pod palcami, dwa dodatkowe
przyciski znajdujące się z lewego boku oraz dużą,
wygodną w obsłudze rolkę. Boki myszy pokryte są
antypoślizgową gumą. Mysz przeznaczona jest dla
osób praworęcznych. Urządzenie komunikuje się
z PC poprzez złącze USB, zaś jego czułość można
zmieniać pomiędzy 800, a 1800 dpi.

Cena: 46 zł
informacje: www.manta.com.pl

Klawiatura USB dla graczy
Klawiatura USB dla graczy MM902N to
nowoczesna klawiatura komputerowa
przeznaczona dla graczy. Klawiatura wyposażona jest w standardowy układ klawiszy z pełnowymiarowymi klawiszami
funkcyjnymi oraz blokiem numerycznym
o wygodnym i pewnym skoku. Klawisze

MANTA MM902N

najczęściej używane w grach WSAD oraz
klawisze kierunkowe dla zwiększenie wygody gracza zostały specjalnie oznaczone
kolorem. Klawiatura komunikuje się z PC
poprzez złącze USB, a długi, 1,2 metrowy
przewód umożliwia wygodne podłączenie
do komputera.
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Cena: ok. 500 zł, informacje: gaming.logitech.com

Jak wyścigi, to na całego!
Miłośnicy gier wyścigowych wiedzą, że klawiatura, mysz i kontroler
nie oddadzą w pełni wrażeń płynących z wirtualnych wyścigów. Aby
były one jak najbardziej atrakcyjne, warto zaopatrzyć się w kierownicę,
która pomoże na wczucie się w rolę, a co ważne, producenci gier bardzo
często wprowadzają wsparcie dla tego typu urządzenia jako domyślne.
Dlatego też podłączenie do PC kierownicy Logitech Driving Force GT
to natychmiastowa przesiadka „za kółko”. Wyposażona jest w siłowe
sprzężenie zwrotne, co pomaga skracać czas przejazdu każdego obciążenia, symulując rzeczywiste wrażenia drogi lub toru wyścigowego.
Kierownicę da się obracać dwa i pół razy od blokady do blokady, tak jak
w prawdziwym wozie wyścigowym. Panel przycisków jest kompatybilny
nie tylko z tytułami na PC, ale również z grami na konsole PS2 i PS3.

KIEROWNICE

Tylko ten gadżet pozwoli na pełne odczucie możliwości dawanych przez
najlepsze tytuły tego typu i poczuć się jak za sterami prawdziwego wozu.

Cena: ok. 200 zł, informacje: gaming.logitech.com

Mknij po szosie z kierownicą w dłoniach
Jeśli chce się naprawdę przeżywać wirtualne wyścigi, niezastąpiona okazuje się kierownica. Tylko ten gadżet pozwoli na pełne odczucie możliwości dawanych przez najlepsze tytuły tego typu i pozwoli
poczuć się jak za sterami prawdziwego wozu. Model Gembird
STR-FFB3 wyposażony jest we wszystkie niezbędne elementy, aby
gracz poczuł się jak na prawdziwych wyścigach; obracana o 180° kierownica umożliwia
ostre branie każdego zakrętu, a mechanizm
wibracji sprawi, że można się poczuć jak we
wnętrzu prawdziwego wozu, zwłaszcza że pod
nogami znajdują prawdziwe pedały. Dzięki
takiej kierownicy każdy wyścig stanie się
niezapomnianym przeżyciem!

Cena: ok. 600 zł, informacje: gaming.logitech.com

Luksusowa kierownica dla najlepszych wozów
Thrustmaster Ferrari F1 to kierownica, która zwraca uwagę nietypowym, prostokątnym kształtem. Boczne uchwyty służą do kierowania wirtualnym wozem, a na panelu znajdują się liczne przyciski
i przełączniki, które oddają prawdziwe wyposażenie kokpitu kierowcy. Skąd ten kształt? Otóż kierownice takie Ferrari montuje w swoich
bolidach Formuły 1, więc używając jej, można poczuć się jak profesjonalny kierowca. Zwraca też uwagę wykonanie – w przeciwieństwie do większości kierownic dla graczy wykonywanych z różnego
rodzaju plastików ta zbudowana jest ze szczotkowanego, odpornego
na zarysowania metalu. Oprócz kilkunastu przycisków kierownica
wyposażona została w dwie manetki, służą do zmiany biegów. Jest
to godny polecania model dla osób uwielbiających szybkie wyścigi.
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Zakrzywiony świat
czystej rozrywki.
LG 29UC97
Zakrzywiony ekran IPS o kątach widzenia bliskich 180
stopni pozwala zobaczyć czysty obraz wyświetlony na
ogromnym, 29” ekranie, bez zniekształceń. Rozrywka na
nowym 29UC97 to niezrównane doznanie. Wyobraź sobie,
jak to jest zagrać lub obejrzeć fi lm na 29”, zakrzywionym
ekranie o proporcjach 21:9. Z tym monitorem naprawdę
możesz się zanurzyć w rozgrywce, dać porwać fabule,
przeżyć niezwykłe chwile, nawet nie wychodząc z domu.
Ten model jest stworzony dla Twojej rozrywki i pracy.

Cena: 1899 zł
informacje: www.lg.pl

Ultra realny świat 4K
LG 27MU67
LG 27MU67 zapewnia doskonałą jakość obrazu
w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 px)
wyświetlaną na ekranie LG IPS. Obraz 4K
w częstotliwości 60 Hz poprzez złącze HDMI
sprawia, że możesz w pełni korzystać z uroków
najnowszych gier bez doświadczania opóźnień
w wyświetlaniu obrazu. Ponadto złącze jest zgodne
ze standardem HDCP 2.2, co pozwala oglądać
w wysokiej rozdzielczości, materiały chronione
prawem autorskim, takie jak fi lmy na dyskach
Blueray. Całość wspiera technologia AMD FreeSync
intensyfi kującą doznania w grach.

Cena: 2299 zł
informacje: www.lg.pl

Widzisz więcej

Cena: 829 zł
informacje: www.lg.pl

LG 25UM57M
By być zawsze o krok przed przeciwnikiem, by
dostrzec go w ciemnościach, by precyzyjnie
wycelować, by zwyciężyć. Każda funkcja nowego
UltraPanoramicznego monitora LG to precyzyjne
narzędzie w Twoich rękach, zaprojektowane
tak, by Twoja dominacja na polu bitwy stała się
niepodważalna. Monitory UltraPanoramiczne
21:9 są wspierane przez coraz więcej gier, stając
się nowym standardem. Funkcja Game Mode
daje możliwość wyboru ustawień monitora,
zoptymalizowanych dla gier typu FPS i RTS. Ekran
LG IPS klasy Premium umożliwia wyświetlenie do
4 niezależnych ekranów w 8 różnych ustawieniach.

Szukasz monitora w dobrej cenie? Wejdź na www.fechallenge.com/kodynagrody i sprawdź aktualne promocje monitorów LG!
Strona aktualizowana na bieżąco. W lutym specjalna akcja promocyjna!
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Cena: ok. 430 zł, informacje: www.hyperxgaming.com

Dźwięk, który cię pochłonie!
Podobnie jak w dobrym filmie, tak i w dobrej grze liczy się nie
tylko oprawa graficzna, ale również dźwiękowa. Najlepiej zatopić
się w świat wirtualny ze słuchawkami na uszach, które odetną od
świata i pozwolą na prawdziwe wcielanie się w odgrywaną postać.
HyperX Cloud II z pewnością w tym pomoże; posiada własną kartę
dźwiękową, wzmacniającą i akcentującą wszystkie odgłosy.
Sprzętowo reprodukowany dźwięk 7.1 Virtual Surround to
niespotykana przestrzenność i głębia nie tylko w grach, ale
również w filmach oraz niezwykłe doznania podczas słuchania
ulubionej muzyki. Dzięki złączu stereo można cieszyć się wspaniałymi efektami dźwiękowymi podczas gry na komputerze, ale także konsolach Xbox One oraz Playstation 4. Słuchawki mają zamknięte
nauszniki, co jeszcze bardziej odcina gracz od świata zewnętrznego,
pozwalając w pełni delektować się zabawą. Dodatkowy atut to zapamiętujące kształt wygodne podkładki uszne ze sztucznej skóry.

SŁUCHAWKI

Podobnie jak w dobrym filmie, tak i w dobrej grze liczy się
nie tylko oprawa graficzna, ale również dźwiękowa.

Cena: ok. 800 zł,
informacje: gaming.logitech.com

Słuchawki dla osób
ceniących swobodę

Cena: ok. 370 zł,
informacje: www.razerzone.com

Słuchawki dla e-sportowca
Miłośnicy e-sportu wiedzą, że oprócz dobrego słyszenia wszelkich dźwięków równie ważna jest odpowiednia komunikacja
z resztą drużyny – nierzadko to droga do zwycięstwa w rundzie.
W tym celu stworzone zostały słuchawki Razer Kraken Pro.
Czysty dźwięk (czułość 110 ± 4dB) zapewniają duże, 40-milimetrowe przetworniki neodymowe, a zamknięta konstrukcja odcina
od rozpraszających odgłosów świata zewnętrznego, pozwalając skupić się na wykonywaniu misji. Mikrofon wysuwany jest
z lewej słuchawki, a jego głośność można regulować ręcznie, bez
konieczności używania aplikacji. Ma wbudowany mechanizm wyciszania dźwięków otoczenia, dzięki czemu głos osoby mówiącej
jest zawsze czysty i doskonale słyszany przez innych graczy.

Bezprzewodowe słuchawki
Logitech G930 to model
polecany dla osób
chcących mieć swobodę ruchu – tej nie
da najdłuższy nawet
kabel. Zastosowano
w nich technologię
Advanced 2,4 GHz,
dzięki czemu dźwięk
przesyłany jest
w czasie rzeczywistym, bez opóźnień. Format
Dolby 7.1 zapewnia odtwarzanie przestrzenne,
co daje wrażenie jego przychodzenia ze wszystkich kierunków. Na lewej słuchawce znajdują
się trzy przyciski, których role może zdefiniować
sam użytkownik; może być to zarówno makro,
jak i ustawienia odpowiednie do rodzaju odtwarzanej muzyki. Mikrofon, przez który gracz
porozumiewa się z innymi uczestnikami wirtualnej zabawy, ma wbudowane wyciszanie dźwięków otoczenia, a na jego obudowie znajduje się
czerwona dioda sygnalizująca wyciszenie.
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JOYSTICKI
Cena: ok. 150 zł, informacje: www.saitek.com

Kultowy kontroler z przeszłości
wciąż ma się dobrze
W czasach dominacji komputerów 8-bitowych nikt nie wyobrażał sobie gry bez joysticka. Choć z biegiem czasu ustąpił on
zestawom klawiatura + mysz i kontrolerom, to jednak wciąż
można korzystać z niego do zabawy. Saitek Cyborg V1 FLIGHT
STICK to pomoc dla każdego w grach akcji, symulatorach
i innych rozrywkach. Ma pięć programowalnych przycisków,
a także specjalny przełącznik oraz przycisk SHIFT. Poleca się
go szczególnie do symulatorów lotu.

Cena: ok. 50 zł,
informacje: steelseries.com

Podkładka,
z której trudno wyjechać

AKCESORIA

Podkładka dla gracza powinna mieć
duże gabaryty, aby uniknąć sytuacji,
w której myszka zjedzie poza nią, co
oczywiście przełoży się na kiepskie
wykonanie akcji w grze, a co za tym
idzie, może zepsuć wykonywane zadanie. Aby uniknąć takich wydarzeń,
warto zaopatrzyć się w podkładkę
SteelSeries QcK+. Ma ona wymiary
45 x 40 cm, co daje pełną swobodę
myszce, można wykonywać na niej
długie ruchy w lewo i prawo, górę
czy dół, a nawet wykręcać duże
koła. Kauczukowy spód sprawia,
że nie będzie się ślizgać po żadnej
powierzchni. Dzięki takiej stabilności
łatwiej jest wykonać myszką akcje,
które wymagają wysokiej precyzji.

Cena: ok. 200 zł, informacje: www.saitek.com

Joystick jak w prawdziwym samolocie
Przeznaczony dla miłośników gier lotniczych
dżojstik Thrustmaster T-Flight Hotas X to
model, który sprawdzi się doskonale w wirtualnej zabawie. Jest wyposażony w 12 przycisków oraz pięcioosiowy kontroler, co umożliwia zaprogramowanie funkcji pod potrzeby
gracza. Masywna podstawa zapewnia stabilność nawet podczas lotu w najcięższych
warunkach atmosferycznych!

Cena: ok. 100 zł,
informacje: www.razerzone.com

Cena: ok. 100 zł,
informacje: steelseries.com

Nie tylko dla graczy

Stabilność przede wszystkim

Dobra podkładka przeznaczona jest nie
tylko dla graczy, ale przyda się również
osobom, które wykonują dużo działań za
pomocą myszki i chcą mieć pełen komfort
w posługiwaniu się nią. Podkładka Razer
Goliathus Speed Edition to propozycja dla
każdego. Dostępna jest w kilku rozmiarach – od 217 x 270 mm po 294 x 920 mm.
Powierzchnia, po której przesuwa się
mysz, wykonana jest w technologii
doskonale współpracującej z wszelkimi
rodzajami czułości urządzenia, co
pozwala na precyzyjną kontrolę zarówno w grach,
jak i podczas
pracy.

Podkładka stabilna i duża? Steelseries QcK Heavy pokazuje, że to
możliwe. Wymiary 45 x 40 mm to
wystarczająco dużo, aby nawet przy
najgorętszej akcji myszka nie wyjechała poza pole swojego działania,
a od innych myszek wyróżnia ją grubość. O ile przy przeciętnej podkładce
to dwa do czterech milimetrów, o tyle
tutaj mamy do czynienia z „grubasem” mającym aż sześć! Pozwala to
umieścić podkładkę praktycznie na
dowolnej powierzchni – kauczukowy
spód sprawia, że przylega ona do niej
ściśle, a podczas ruchu myszki używana jest tylko nawierzchnia własna.
Dzięki temu podkładka ta zadowoli
nawet najbardziej wybrednych graczy
i da pełną satysfakcję z zabawy.
PC WORLD | MARZEC | 2016

