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PREDSTAVITEV

PCplus

Gamer računalniki za najzahtevnejše
ljubitelje iger
.. Ljubitelji

iger dobro vedo, da je zmogljiva in zanesljiva strojna oprema ključna, kar še posebej drži za grafično najzahtevnejše

računalniške igre. PCplus Gamer računalniki so nedvomno kos temu izzivu ..

Igranje računalniških iger je vedno bolj razširjen
način preživljanja prostega časa. Računalniške
igre po svetu igra namreč že več kot 2,5 milijarde ljudi. Vsak osebni računalnik pa seveda ni primeren za igranje iger. Sodobne igre so namreč
grafično in računsko zelo zahtevne, še posebej,
če jih želimo igrati v polni visoki ločljivosti in na
več računalniških zaslonih ali celo na domačem
televizorju. Temu primerna mora biti seveda tudi strojna oprema računalnika, pri čemer igra
osrednjo vlogo grafična kartica, ki mora biti kos
tudi najtežjim izzivom. Pri tem ne smemo pozabiti na preostalo strojno opremo, kot so na primer procesorji, trdi diski, sistemski pomnilniki,
zvočna kartica in podobno, ki mora prav tako
biti prilagojena računalniškim igram.

težko slediti. Zaradi tega je bolje, da izbiro ustreznih računalniških komponent zaupamo računalniškim mojstrom, ki to delo opravljajo že dalj
časa in zelo dobro poznajo medsebojno združljivost. Tu je tudi razlog, zakaj z nakupom namiznega računalnika PCplus pri podjetju Acord-92
d. o. o. ne moremo zgrešiti, saj so njihovi strokovnjaki poskrbeli za to, da so vse izbrane strojne komponente povsem prilagojene igranju računalniških iger.

Računalnik v lastni režiji ali že
sestavljen?
Čeprav lahko osebni računalnik za igranje računalniških iger sestavimo v lastni režiji (običajno
gre tu za namizni oziroma stacionarni računalnik), to ni vedno priporočljivo. Zelo je namreč
pomembno, da so vse strojne komponente v
teh računalnikih dobro uravnotežene, saj lahko
samo ena napačno izbrana komponenta povsem skazi našo izkušnjo z računalniškimi igrami. Poleg tega igra tu zelo pomembno vlogo
tudi nameščen operacijski sistem Windows z
vsemi pripadajočimi gonilniki, vključno s sistemskimi in grafičnimi.
Razvoj računalniških komponent je v zadnjih
nekaj letih že tako napredoval, da mu je zelo

Acord-92 d.o.o.
Stegne 13, 1000 Ljubljana
T: 01/583 72 30 | E: info@acord-92.si
Brezplačna telefonska številka:
080 26 29
spletna stran: www.acord-92.si
spletna trgovina: www.pcplus.si

www.racunalniske-novice.com

PCPlus Gamer računalniki
Podjetje Acord-92 d. o. o. ponuja odlično izbiro osebnih računalnikov PCplus za igranje računalniških iger. Preizkušene konfiguracije in
najkvalitetnejše komponente svetovno priznanih proizvajalcev zagotavljajo hitrost in
stabilnost, ohišje v kombinaciji z napajalnikom
pa poskrbi za brezhibno, varčno in zelo tiho
delovanje tudi pri polni obremenitvi sistema.
Poleg tega jih odlikuje še robustnost, kakovostna izdelava, odlično zračenje in priročni priključki. Zato ni bojazni, da bi se nam računalnik pri igranju iger pregrel ali celo pokvaril.
Poleg tega je PCplus vodilna slovenska blagovna znamka osebnih računalnikov, ki je na
trgu prisotna že več kot 15 let. PCplus osebni
računalniki so na voljo pri vseh večjih trgovcih
z računalniško ponudbo v Sloveniji ter v spletni trgovini www.pcplus.si. Za blagovno
znamko PCplus stoji podjetje Acord-92 d. o.

o., ki je eden vodilnih uvoznikov in distributerjev računalniške opreme, komponent in
eden največjih sestavljavcev osebnih računalnikov v Sloveniji.

Namizni računalniki
Podjetje Acord-92 d. o. o. nudi bogato paleto
namiznih osebnih računalnikov PCplus, ki so
prilagojeni igranju računalniških iger, seznam
pa je na voljo na spletni povezavi http://bit.ly/
PCplus-Namizni-Gamer. Osebni računalnik za
igranje zahtevnih računalniških iger je tu lahko naš že za zgolj 743,59 evra, pri čemer bomo
za ta denar dobili sistem, ki obsega zmogljiv
Intelov procesor i5-7400, osem gigabajtov sistemskega pomnilnika, pogon Solid State kapacitete 120 gigabajtov in trdi disk kapacitete
enega terabajta ter grafično kartico AMD Radeon RX 560 s kar štirimi gigabajti lastnega
pomnilnika. Ta računalnik je odlična izbira za
gladko igranje eŠport spletnih iger, kot so League of Legends, Overwatch, Rocket League
ali Counter Strike: Global Offensive v 1080p
ločljivosti in podpira najnovejše video tehnologije, kot so DirectX 12, FreeSync ali H.265 4K
kodiranje. Za še bolj zahtevne ljubitelje iger
pa so na voljo še bolj zmogljivi namizni računalniški sistemi.

Dodatna gamerska oprema
Tako kot dober osebni računalnik, je za igranje
računalniških iger ključnega pomena tudi kakovostna in zanesljiva periferna enota oziroma dodatna oprema. Mednjo sodijo Gaming stoli, slušalke, tipkovnice, miške in podloge, zasloni,
igralni ploščki, volani, igralne palice in še bi lahko naštevali. Morda pa za izboljšanje izkušnje pri
igranju računalniških iger potrebujemo le novo
grafično kartico, ohišje ali pa le dodatke, ki bodo
naredili naš računalniški sistem še lepši. Na srečo
so pri podjetju Acord-92 d. o. o. za to poskrbeli z
odlično ponudbo, ki je dostopna na njihovi
spletni strani www.pcplus.si. 		
(P.R.)
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