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Naj se igra začne
..Vsak pravi igričar, ki resno jemlje svoj hobi, da nekaj na svojo opremo..

Tako kot avtomobilski navdšenci vlagajo v svoj avto in ga nadgrajujejo z atraktivno dodatno opremo, kot so spojlerji, atraktivni zavorni diski, široke
pnevmatike in športni sedeži, tako tudi igričarji
nadgrajujejo svojo računalniško opremo. Napredne miške, mehanke tipkovnice, glasni zvočni sistemi, veliki monitorji in napredna ohišja so le nekateri elementi, ki izboljšajo igričarsko izkušnjo.
V zadnjem času si je na tem področju hitro ustvarila dobro ime znamka Ravcore. Pod njenim logotipom treh krokarjev boste dobili odlično periferno opremo, ki bo vašo igralsko izkušnjo brez dvoma dvignila na višji nivo. Trije krokarji, ki predstavljajo znamko, simbolizirajo modrost, jasen um in
dober spomin. Prav tako pa so varuhi skrivnosti in
zapovedi. Najboljše delajo v skupinah, kar je tudi
iztočnica za vse igričarje. V igrah je namreč, poleg
vrhunske opreme, zelo pomembno skupinsko
delo. Blagovna znamka Ravcore pa spada v sam
vrh po kakovosti in tehnologiji.

Tehnologije, ki jih najdete
v opremi Ravcore
Senzor AVAGO 9800: Legendarni senzor, ki ga
igričarji bržkone poznate, v miški Cyclone omogoča izjemno natančnost (8.200 DPI). Posebna programska oprema v navezi za naprednim čipovjem
nudi napredne funkcionalnosti, kot sta nastavljiva
resolucija in hitrost osveževanja, prav tako pa nastavljive tipke, tako da se lahko prilagodite različnim igram in scenarijem, hkrati pa to pomeni, da
ima lahko vsak uporabnik svoje nastavitve.
Najvišja hitrost: Skeniranje poteka s hitrostjo do
12.000 FPS, najvišja hitrost gibanja je 150 IPS, hitrost prenosa informacij (t. i. polling rate) poteka
v razponu 125 do 1000 Hz, pospešek pa znaša
do 30 G. Te številke zagotavljajo, da se pri uporabi Ravcorjeve miške Cyclone zagotovo ne boste
srečali s kakšnim zamikom in “štekanjem”.
LED-osvetlitev: Slušalk Ravcore ZEN ne odlikujejo le odlične zvočne lastnosti, ampak tudi
udobje in atraktivnost. Pohvalijo se namreč lahko z LED-osvetlitvijo v petih različnih barvah. Tako lahko nastavite, da se njihova osvetlitev ujema s tisto na vašem računalniku ali miški in tipkovnici, ali pa preprosto izberete barvo, ki vam
je najljubša. Če se želite skriti v temi, pa lahko
osvetlitev hitro izklopite s pritiskom na eno tip-
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ko. LED-osvetlitev pa najdete še na nekaterih
drugih izdelkih znamke Ravcore.
Prostorski zvok 7.1: neverjeten 3D-zvok naredi
igričarsko izkušnjo še bolj živo in pristno. Z namensko programsko opremo lahko nastavite slušalke po vaših lastnih željah – tako nivo basa kot
zvočno propustnost lahko upravljate v vseh sedmih območjih okoli sebe. Če želite bolje slišati, kaj
se nahaja za vami in kaj pred vami, to enostavno
nastavite v priloženi programski opremi.
Nastavljive tipke: Z intuitivnim in estetskim
uporabniškim vmesnikom lahko nastavite tipke
na tipkovnici Ravcore tako, kot želite. Dodatnih 10
nastavljivih tipk vam v navezi s štrimi mogočimi
uporabniškimi profili omogoča dodelitev različnih funkcij posameznim tipkam in nastavitev makrov v katerikoli od 12 kombinacij, ki so na voljo.
Mehanske tipke: Zaradi mehanskih tipk je tipkovnica Ravcore veliko boljša od drugih membranskih tipkovnic. Ne samo, da je bolj kakovostna, ampak je tudi bolj vzdržljiva, kar je za dolge
igralne seasne še kako pomembno. Tako tudi po
daljši uporabi tipkovnice ne boste opazili nikakršnih negativnih odstopanj in neodzivnosti.

Izbrani izdelki Ravcore
Kot že rečeno, je ponudba pod znamko Ravcore
zelo bogata. Zato bomo na tem mestu izpostavili le nekaj videnjših izdelkov …
Miška TEMPEST AVAGO 9800: Gre za izjemno
ergonomsko oblikovano miško, ki je primerna
tako za levičarje kot desničarje. Z uporabo naprednega senzorja je zelo natančna, prav tako
pa ima veliko število nastavljivih tipk in nastavljivo LED-osvetlitev v šestih različnih barvah.
Tipkovnica BLADE: Ena najboljših igričarskih
tipkovnic, ki si jo lahko omislite. Ima devet nastav
ljivih tipk in možnost štirih različnih uporabniških profilov, prav tako pa je osvetljena, da lahko
vidite v temi (več različnih barv osvetlitve). Tip-

kovnica je sicer zelo odzivna, občutljivost tipk
pa lahko tudi prilagodite izbrani igri primerno.
Ohišje GOLIATH: Z ohišjem GOLIATH boste
zvezda vsake večigralske zabave. Poleg tega da
je atraktivno, je tudi zelo prostorno, saj ima kar
sedem 2,5-palčnih predalov za trde diske in
ogromno prostora za napredne grafične kartice.
Na vrhnji stranici boste našli še priročno nameščene najpomembnejše vhode (štiri USB-vhode
in priključek za slušalke) in dodaten predal za zunanji disk. Da se zmogljive komponente ne bi
pregrevale, ohišje uporablja kar štiri ventilatorje,
vdelano pa ima tudi podporo za vodno hlajenje.
Napajalnik ROCK 750: Vsak dober računalnik za
poganjanje potrebuje dober motor. In prav to je
napajalnik ROCK 750, ki je poleg tega tudi energijsko učinkovit.
Podloga za miško RAVPAD S40: Če ne želite, da
se vam miška zatika, je uporaba dobre podloge
obvezna. RAVPAD S40 je ravno prav gladka za
lepo drsenje miške, gumiran spodnji del pa zagotavlja, da se podloga ne premika po mizi.
Vsi našteti izdelki bodo kmalu na voljo v vseh trgovinah Harvey Norman in ostalih specializiranih trgovinah. 
(P. R.)
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