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Tryton
i5-10600kf/Z490/16GB/1TB_SSD/RTX3070_8
G/Win
Producent: Tryton
Kod producenta: TR51180
Gwarancja: 24
Dostępność: 1 szt.

Cena brutto: 7 999,00 zł
Cena netto: 6 503,25 zł
Opis produktu:
Nowe rodziny procesorów Intel® Core™ dziesiątej generacji zostały zaprojektowane pod kątem wydajności, aby
zapewnić jak najwyższą produktywność. Technologia Intel® Turbo Boost 2.0: Dynamiczny wzrost częstotliwości
procesora w razie potrzeby dzięki odpowiedniemu chłodzeniu i zapasowi mocy przy pracy poniżej określonych
limitów. Technologia Intel® Hyper-Threading (Technologia Intel® HT): Zapewnia dwa wątki przetwarzania na każdy
rdzeń procesora. Dzięki technologii HT wielowątkowe aplikacje wykonują więcej zadań jednocześnie w krótszym
czasie. Układy graficzne GeForce RTX™ z serii 30 zapewniają graczom i twórcom absolutnie najwyższą wydajność.
Napędzane architekturą Ampere – drugą generacją układów RTX NVIDIA – i wykorzystują nowe rdzenie RT, rdzenie
Tensor oraz multiprocesory strumieniowe, aby zapewnić najbardziej realistyczną grafikę, opartą na ray tracingu w
czasie rzeczywistym, oraz najnowocześniejsze funkcje SI. NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) to
przełomowa technika renderingu oparta na SI, która wprowadza zupełnie nowy poziom wierności graficznej,
korzystając z dedykowanych procesorów SI rdzeni Tensor układów GPU GeForce RTX™. DLSS korzysta z potęgi
sieci neuronowej z zakresu głębokiego uczenia, aby zwiększyć częstotliwość generowania klatek przy zachowaniu
pięknych, ostrych obrazów w grach. Zapewnia także dodatkową wydajność pozwalając zmaksymalizować
ustawienia ray tracingu i zwiększyć rozdzielczości wyjściowe. Oparte na układach GPU GeForce RTX z serii 30 oraz
gamingowych monitorach NVIDIA® G-SYNC®. Prędzej namierzaj cel, szybciej reaguj i zwiększ precyzję celowania
dzięki rewolucyjnemu zestawowi technik pomiaru i optymalizacji opóźnień systemowych w grach turniejowych.
Wznieś swoje projekty kreatywne na nowy poziom dzięki układom GPU GeForce RTX z serii 30. Zapewniającym
akcelerację SI w czołowych aplikacjach twórczych. Wspieranym przez dedykowane sterowniki i wyjątkowe
narzędzia platformy NVIDIA Studio. Zaprojektowanym, aby w rekordowo krótkim czasie zapewnić wyniki pracy.
Niezależnie od tego czy renderujesz złożone sceny 3D, edytujesz materiał wideo 8K, czy prowadzisz
strumieniowanie na żywo wykorzystując najlepsze enkodowanie i najwyższą jakość obrazu, układy GPU GeForce
RTX oferują wydajność pozwalającą dać z siebie wszystko. Porwij swoich widzów dzięki niesamowitej grafice oraz
płynnej i niezakłócanej transmisji na żywo. Sprzętowe enkodowanie i dekodowanie kolejnej generacji pozwolą Ci
zaprezentować wszystkie najwspanialsze momenty w najdrobniejszych szczegółach. Zupełnie nowa aplikacja
NVIDIA Broadcast wzniesie strumieniowanie na żywo na nowy poziom dzięki potężnym możliwościom SI, które
zwiększają jakość dźwięku i obrazu poprzez efekty, jak wirtualne tło, automatyczne dopasowanie obrazu z kamery
internetowej oraz usuwanie szumu mikrofonu. Układy GPU GeForce RTX z serii 30 zapewnią potrzebną wydajność
i jakość obrazu, aby zawsze zapewnić swojej widowni to, co najlepsze. Twórcy oprogramowania mogą teraz
dodawać jeszcze bardziej niesamowite efekty graficzne w grach PC dla platformy Microsoft Windows. Karty
graficzne GeForce RTX oferują zaawansowane funkcje DX12, jak ray tracing oraz technika Variable Rate Shading
(cieniowanie ze zmiennym współczynnikiem wypełnienia), umożliwiając stosowanie w grach ultrarealistycznych
efektów wizualnych oraz zapewnienie wyższych częstotliwości generowania klatek.
Parametry:
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Procesor
Nazwa handlowa/Częstotliwość
taktowania procesora
Chipset płyty głównej
Pamięć operacyjna
Dysk twardy
Czytnik kart pamięci
Napęd Optyczny
Karta graficzna
Karta sieciowa
Karta dźwiękowa
System operacyjny
Obudowa
Klawiatura
Myszka
Dodatkowe informacje
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Intel Core i5
i5-10600kf (4,1 GHz 4,8 GHz w trybie turbo, 12MB Cache)
Intel Z490
2 x 8GB DDR4 3200MHz
1 TB SSD
Nie
BRAK!!!
GeForce RTX3070 8GB GDDR6
Zintegrowana 10/1000 + WiFi
Zintegrowana
Windows 10 Home
MIDI TOWER
Nie
Nie
Bluetooth

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych
przepisów prawnych.

TRYTON Sp. z o.o.
Szosa Lubicka 13, 87-100 Toruń
NIP 956-20-37-243, REGON 871526851
KRS 0000006913, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 250 000 PLN

Strona 2 z 2

