هم اکنون در دسکتاپ های گیمینگ  ،Msiبا استفاده از پردازنده های نسـل  7و ویژگی های بی همتا
و انحصاری کمپانی اینتل ،تجربه بازی بدون مرز ممکن شده است.

یک کارت گرافیک واقعی
به دنیای واقعی  Gaming PCخوش آمدید!
این دستگاه ها فراتر از حد استاندارد به بهترین کارت های گرافیک  Msiمجهز هستند.
بنابراین نه تنها بهترین عملکرد را به همراه دارند ،بلکه بیشترین حد  FPSرا ،درست
زمانی که به آن احتیاج دارید ،فراهم میکنند.
سه حالت در عملکرد اورکالک

تکنولوژی فن TORX 2.0
طراحی انحصاری Heat Sink
ویژگی هایی هستند که میتوانند غول های
دنیای بازی را رام کنند

 NVIDIAبا آخرین گرافیک  GEFORCE GTXسری  10آماده است
تا شما را با دسکتاپ های گیمینگ شگفت زده کند

دسکتاپ های گیمینگ  Msiمجهز به آخرین نسل کارت گرافیک های  NVIDIAمی باشند .پیش بینی
میشود عملکرد نسل جدید گرافیک های سری  GeForce GTX 10با نام پاسکال به نسبت سری
 GeForce GTX 9تا بیش از  60درصد توان و کارایی بیشتری را ارائه دهند.

با  SLIقدرت خود هنگام بازی را دو برابر کنید
سرعت  Frameratesرا با تنظیمات گیمینگ  Msi SLIتا سقف ،افزایش دهید و در یک چشم بهم زدن
سخت ترین بازی های  VRو  4Kرا اجرا کنید.

قدرت بیشتر
درست زمانی که به آن احتیاج دارید!
در دل دسکتاپ های گیمینگ ،پـردازنـده
فوق العاده قدرتمند سری  Kکمپانی اینتل
وجـود دارد ،کـه میـتـواند بـدون نـیـاز به
نرم افزارهای پیچیده و یا باز کردن درب
کیس ،اورکالک شود .تنها با فشار دادن دکمه
 Dragonدر جلوی دستگاه ،سرعت و عملکرد
سخت افزاری آن باال میرود ،بنابراین اجرای
بازی و سایر کارهای کامپیوتری را راحت تر
میتوانید انجام دهید.

تنظیمات Dragon
خنک کننده مایع
برای گیمرهایی که بسیار مشتاق اند تا
بیشترین فرکانس را از پردازنده ،برای
عملکرد بهتـر سخت افزاری دستگاه خود
داشتـه باشنـد ،دسکتاپ های گیمینگ  Msiبه
یک سیستم خنک کنندگی مایع پیشرفته ،
مجهز شده اند .بنابرین گیمر میتواند بدون
نگرانی از داغ کردن دستگاه ،از یک بازی
پایدار لذت ببرد.

تکنولوژی خنک کنندگی
STORM COOLING

مسئول خنک داشتن سیستم
دسـکتـاپ هـای گیـمیـنگ  Msiبه یک تـکنولوژی خـنـک کـننـدگی انـحصاری و قـدرتمند ،بـه نـام
 ،Storm Coolingتجهیز شده است که دارای چند محفظه برای خنک نگه داشتن تمام قطعات سیستم
می باشد و عملکرد بینظیری از بازی را در اختیارتان قـرار مـی دهـد .طـراحی خـاص این سـیـسـتم
خنک کنندگی دمای دستگاه را به طور کامل تحت کنترل خود قرار میدهد و آن را در حین کار آرام و
خنک نگه میدارد.

حمل و نقل آسان

دوست دارید دسکتاپ گیمینگ خود را
به هر جا که میخواهید ببرید؟ دستگیره
خوش ساخت تعبیه دیده شده بر روی
این دستگاه ،برداشتن و حمل کردن آن
را از جایی به جای دیگر راحت تر از
همیشه میکند.
این دستگیره ،بر روی همه مدل های
 Aegisتعبیه گردیده است.

بهترین موقعیت
برای جابجایی
ما برای محافظت یکی از مهمترین
قطعات کامپیوتر گیمینگ شخصی شما،
یعنی کارت گرافیک ،طراحی عمودی را
در نظر گرفته ایم .این طراحی از خم
شدن یا آسیب زدن به اسلت نیز
جلوگیری میکند.

دسترسی آسان به قطعات

برای کسانی که همیشه بهترین ها را برای سیستم خود میخواهند ،قطعات دسکتاپ های
گیمینگ ما ،چه حافظه و چه کارت گرافیک ،براحتی قابل دسترس هستند و شما هر
زمان که میخواهید میتوانید آن ها را به راحتی به آخرین سخت افزار ها بروزرسانی
کنید.

نورپردازی MYSTIC

دسکتاپ گیمینگ خود را با نورپردازی  Mysticآنطور که میخواهید ،به شکل یخ یا آتش ،تنظیم کنید.
شـما میتوانـید در پالـت رنگ و از مـیان افکـت های  LEDگــسـترده هر کدام از رنـگ هایـی را کـه
می پسندید برای طراحی سیستم انتخاب کنید.

استایل خود را خلق کنید

روحیه هنری خودتان را رها کنید و پروفایل  Mystic Lightرا آنطور که میخواهید درست کنید .شما
می توانید با تنظیمات جدید “ "User Defineافکت های نوری را آنطور که میخواهید تنظیم کنید ،یک
ارتش جدید خلق کنید و با بقیه گیمرها به اشتراک بگذارید.

کنترل گوشی هوشمند و کامپیوتر شخصی
اپلیکیشن  Mystic Lightبا کاربری آسان و برای کنترل از راه دور در تبلت ،گوشی همراه و کامپیوتر
شخص شما در دسترس است.

 NAHIMICصدای سه بعدی
متخصص در بازی
با سیستم صوتی  ،Nahimicکه در بین جامعه گیمر های
دنیا بسیار تحسین شده است ،تجربه ای شگفت انگیز
و تاثیرگذار از صدای سه بعدی را داشته باشید.
 Nahimicبا استفاده از تکنولوژی های خود عملکرد
صدا و صوت را در هنگام بازی بسیار قدرت می بخشد،
همچنین عمق و فضاسازی را در پخش کننده های
استریو مانند هدست یا اسپیکر ها از نو خلق میکند.

تجربه ای کامل از VR
با استفاده از  ،Nahimic VRنخستین فناوری صوتی
جهان که میتواند صدای  7.1را به هدستهای
استریوی معمولی وارد کند ،از حداکثر توان موتور
صوتی چندکانالۀ بازی ویدئویی واقعیت مجازی خود
استفاده کنید .این فناوری ،صوتی خاص را تولید
میکند که هنگام استفاده از خروجیهای  HDMIو
 ،USBصدای سه بعدی را به طرز شگرفی ارتقا
میدهد .نتیجۀ این عمل ترکیب فوقالعادۀ تصویر
واقعیت مجازی و صدای سه بعدی برای داشتن
تجربهای عالی و مهیج از واقعیت مجازی است.

ESS SABRE HIFI AUDIO
راهی جدید برای شنیدن
 ESS Sabre HiFiاز سمپِل رِیت  24بیت بر 192
کیلوهرتز پشتیبانی میکند .این امر مقاومت هدست
باکیفیت شما را از  16اُهم به  600اُهم میرساند.
کاری که باعث میشود بیشترین جزئیات صدا ،تا 127
دسیبل ( DNRدامنۀ دینامیک) به گوش برسد؛
صدایی که مبدل موجود در  MAC ،PCیا تلفن همراه
قادر به تولید آن نیست.

با VR-Link
جذب بازی شوید
تنها ،دسکتاپ های گیمینگ  Msiهستند
که به  ،VR-Linkبرای بهترین تجربه
واقعیت مجازی مجهز شده اند ،این
تکنولوژی دو مشخصه اصلی دارد:

.1

.2

یک پورت  HDMI outدر جلوی
دستگاه برای اتصال ساده تر
دستگاه واقعیت مجازی شما.
 .2نرم افزار  ،One Clickکه برای
شما تنظیماتی را جهت کسب تجربه
بهتر ،در هنگام استفاده از واقعیت
مجازی ،تنها با یک کلیک فراهم
میکند.

همه چیز به صورت سهبعدی!

قابلیت  TriDef VRبازیکن را قادر میسازد که بازی مورد عالقهاش را به صورت سهبعدی روی نمایشگر
سربند انجام دهد .بازیهایی که از  DirectXنسخههای  10 ،9و  11استفاده میکنند از قبل طوری
پیکربندی میشوند که بهترین تجربۀ سهبعدی را با استفاده از فناوری پیشروِ تبدیل اشکال  2بعدی به
 3بعدی  GenMeایجاد کنند .این قابلیت به کاربران اجازه میدهد که نمایشگر سربندشان را برای
بهترین تجربۀ کاربر تنظیم کنند و با  Ochlus Riftو  HTC Viveسازگار است .قابلیت  TriDef VRرابط
کاربری منحصربهفردی برای تغییرات بدون نیاز به دست فراهم میکند که به کاربران اجازه میدهد در
هنگام پوشیدن نمایشگر سربند مطابق میلشان بازیها را اجرا کنند.

در حالت  SURROUNDبازی را بیشتر ببینید
با استفاده از تکنولوژی  3 Matrix Dispalyنمایشگر  4K UHDرا برای تجربه تاثیرگذارتری از بازی،
به دسکتاپ خود وصل کنید Msi Matrix Display .در حالت  ، Surroundنه تنها دید شما را هنگام
بازی گسترده تر میکند ،بلکه جلوه بصری فضا را نیز زیباتر می کند.

به کمک  ،Killer DoubleShot Proدیگر بازی را به دلیل تأخیر نخواهید باخت .ترافیک شبکه را
حفظ و اولویتبندی کنید و جلوی کندی ارتباط را بگیرید تا بتوانید بدون ترس ،با بیشترین توان
خود بازی کنید .برنامههایی را که میخواهید شبکۀ شما اولویت بیشتری به آنها بدهد انتخاب
کنید تا بتوانید با استفاده از قابلیت آسانکاربرد  ،Killer Networking Managerدستیابی به
بیشترین پهنای باند را تضمین کنید و بر سرعت اتصال خود نظارت داشته باشید.

تمام قدرت را هنگام بازی در اختیار بگیرید

روندی که  Msiدر دنیای گیمینگ آغاز کرده است ،قابل توقف نیست Aegis .به عنوان جدیدترین
عضو خانواده گیمینگ  ،Msiبه طور کامل برای گیمر های حرفه ای طراحی شده است و آخرین
تکنولوژی های گیمینگ در کنار ظاهر بسیار زیبا Aegis ،را به اسلحه ای قدرتمند برای گیمینگ
تبدیل کرده است .پیشرفته ترین کارت گرافیک ،بهترین تکنولوژی های صوتی موجود ،بهترین
سیستم خنک کنندگی و پکیج کاملی از ویژگی های انحصاری برای بازی Aegis ،را بـه بهتــرین
بهترین ها تبدیل کرده است.

.

Aegis Ti3 مشخصات

Item

CPU

RAM

HDD

SSD

VGA

MB

Core
i77700K

64GB
DDR4
2400

3TB
7200rpm

2x512GB SSD
Super RAID4
M.2 /2x256GB SSD
M.2

SLI
GTX1080
Gaming
8GB

Z270

ODD

WLAN

PSU

Thermal

KB/mouse

OS

(9.5m
m)
Super
Multi

Killer
1435
802.11
AC 2x2
+ BT4.1

80 PLUS
850W
Platinum
FSB Group

Water

DS4100
Gaming
Kb/mouse

Win
10

Aegis
Ti3

Aegis X3 مشخصات

Item

CPU

RAM

HDD

SSD

VGA

MB

Core i77700K

16GB
DDR4
2400

2TB
7200rpm

2x256GB SSD
Super RAID4
/256GB SSD
M.2 PCIe

GTX1080
Gaming
8GB/
GTX1070
Gaming
8GB

Z270

ODD

WLAN

PSU

Thermal

KB/mouse

OS

(9.5mm)
Super
Multi

Killer
1435
802.1
1AC
2x2 +
BT4.1

80 PLUS
600W
Silver
FSB
Group

Water

DS4100
Gaming
Kb/mouse

N/A

Aegis
X3

Aegis 3 مشخصات

Item

Aegis
3

CPU

RAM

HDD

SSD

VGA

MB

Core i77700

16GB
DDR4
2400

2TB
7200rpm

256GB
SSD

GTX1060
Gaming 6GB

B250

ODD

WLAN

PSU

(9.5mm)
Super
Multi

3165
802.1
1AC
1x1 +
BT4.2

80 PLUS
450W
Bronze
FSB Group

Thermal KB/mouse
Fan

DS4100
Gaming
Kb/mouse

OS
N/A

