Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Konsola Microsoft Xbox One X 1TB
wydawca : Microsoft

Cena: 1979.90 zł

Xbox One X. Najwydajniejsza konsola na świecie.
Niespotykana do tej pory wydajność - nawet 40%
więcej mocy w porównaniu z innymi konsolami.
Zapierające dech w piersiach wrażenia audiowizualne w
4K.
Dostęp do najnowszych gier pozwalających w pełni wykorzystać możliwości konsoli.
Wsteczna kompatybilność wszystkich akcesoriów.
Rozbudowane możliwości i tryby gry wieloosobowej.
Na konsoli Xbox One X gra się lepiej. Jeszcze większa moc w porównaniu z innymi konsolami to jeszcze
większa wydajność i lepsza rozgrywka w jakości 4K. Płynniejsza rozgrywka
Specjalnie zaprojektowany
8-rdzeniowy procesor AMD o taktowaniu 2,3 GHz, pozwala uzyskać ulepszoną SI, realistyczne detale graficzne i
płynniejsze interakcje. Więcej pamięci, większy świat gry
12 GB pamięci graficznej GDDR5 poprawia
szybkość i wydajność gier, umożliwiając renderowanie większych światów i przyspieszenie ładowania. Pozwala
to cieszyć się płynną rozgrywką w bardzo wymagających tytułach. Realistyczne detale
Wydajny procesor
GPU sprawia, że środowiska i postaci w rozdzielczości 4K są bardziej realistyczne niż kiedykolwiek, a animacje
zachwycają swoją płynnością. Szybsze ładowanie
Przepustowość pamięci wynosząca 326 GB/s sprawia, że
grafika gier jest szybciej ładowana i, dzięki czemu gry i poziomy wczytują się znacznie szybciej.
Zaprojektowana pod każdym kątem Konsola Xbox One X jest elegancka i wyjątkowa pod każdym kątem. To
nie tylko rozgrywka w prawdziwym 4K, przestrzenny dźwięk i obsługa HDR. To również stylowy wygląd, który
przyciągnie wzrok i idealnie wkomponuje się w otoczenie. Najostrzejszy obraz w 4K Ciesz się rozgrywką w
prawdziwej rozdzielczości 4K. To jeszcze ostrzejszy, realistyczny obraz i niezapomniane przeżycia. Jeszcze
lepsze wrażenia dzięki HDR Technologia High Dynamic Range gwarantuje jeszcze bogatsze i jeszcze bardziej
wyraziste kolory w grach takich jak Forza Motorsport 7 i Crackdown 3. Sprawdź jak wyglądają gry zyskawszy
wizualną głębię. Dźwięk, który przeniesie Cię w inną rzeczywistość Doświadcz niezwykle realistycznego
dźwięku z efektami przestrzennymi 3D dzięki technologiom Dolby Atmos i Windows Sonic dla słuchawek. Daj
się pochłonąć pełni rozgrywki, którą oferuje Xbox One X. Gry w najlepszej jakości tylko na Xbox One X
Xbox One X to także ekskluzywne gry przeznaczone tylko na tę platformę. Zagraj w pełnych detalach i jakości
4K w takie tytuły jak: Forza Motorsport 7, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves i Super Lucky’s Tale
Wykorzystaj w pełni możliwości konsoli z najnowszymi grami Wszystkie gry wyglądają i działają doskonale
na konsoli Xbox One X. Niektóre tytuły są jednak zoptymalizowane, aby w pełni wykorzystały moc
najwydajniejszej konsoli na świecie. Szukaj gier z oznaczeniem Xbox One X Enhanced. Gry ze wszystkich
generacji działają jeszcze lepiej
Hity, gry na wyłączność, ponad 300 gier na konsolę Xbox 360 i po raz
pierwszy wybrane gry na konsolę Xbox pierwszej generacji — wszystkie tytuły działają jeszcze lepiej na konsoli
Xbox One X1. Obsługa telewizorów 1080p
Wejdź na kolejny poziom jakości obrazu — uzyskaj
efektowniejszy wygląd i sprawniejsze działanie na telewizorze 1080p. Gry będą ładować się szybciej, działać
płynniej i wyglądać ostrzej dzięki super-samplingowi, filtrowaniu anizotropowemu i dynamicznemu skalowaniu
rozdzielczości. Wszystkie akcesoria Xbox One działają z konsolą Xbox One X
Wszystkie dotychczasowe
akcesoria do konsoli Xbox One działają z konsolą Xbox One X. Bez problemów - podłącz i graj. Xbox Live rozbudowane możliwości gry wieloosobowej Teraz Twoi znajomi, kluby, pliki zapisu i osiągnięcia w Xbox
Live są dostępne w jednym miejscu — Twojej nowej konsoli. Uzyskaj dostęp do społeczności graczy z całego
świata. Wyszukaj znajomych, przeciwników i członków swojego zespołu i mierz się z najlepszymi. Niezawodne
serwery Xbox Live zapewniają maksymalną wydajność, stabilność i szybkość podczas rozgrywki wieloosobowej.
Zyskaj więcej możliwości gry. Rywalizuj z innymi graczami i bądź z nimi w kontakcie na konsoli Xbox One i
komputerze z systemem Windows 10*. Ciesz się prezentami. Pobieraj co miesiąc od 2 do 4 gier za darmo z
kontem Xbox Live Gold**. * Gra online w trybie wieloosobowym wymaga konta Xbox Live Gold

1/2

Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

(sprzedawanego osobno). ** Wśród gier, które zostaną udostępnione w 2017 roku, tylko niektóre będą miały
dostępną opcję gry na różnych urządzeniach. Będą wprowadzane nowe gry z dostępem do tej opcji. Aby móc grać
w darmowe gry, wymagane jest aktywne konto Gold. *** Wymagane szerokopasmowe połączenie internetowe
(obowiązują opłaty dostawców usług internetowych). Wydajność rozgrywki w porównaniu z konsolą Xbox One
S. W przypadku wybranych gier jakość może nie ulec poprawie. Funkcja wstecznej zgodności Xbox One
dostępna w wybranych grach na konsolę Xbox 360, więcej informacji na stronie
http://www.xbox.com/backcompat. Do pobrania gry na konsolę konieczne jest konto Xbox Live i
szerokopasmowe połączenie internetowe.
Charakterystyka ogólna
Typ konsoli
Stacjonarny
Platforma
Xbox One
Zawartość opakowania
1 x Kabel zasilający Kabel HDMI Kontroler bezprzewodowy
Właściwości
4K
Ilość gamepadów/kontrolerów
1
Kolor
Czarny
Długość
299.97 mm
Szerokość
239.77 mm
Wysokość (cm)
59.94 mm
Waga
3.81 kg
Specyfikacja
techniczna
Liczba rdzeni
8
Typ pamięci RAM
GDDR5
Pojemność pamięci RAM
12 GB
Napęd optyczny
Blu-Ray
Typ pamięci
HDD
Pojemność
1 TB
Sieć
10/100/1000
Rodzaj zasilania
Sieciowe
Technologie audio
Dolby Digital 5.1
Łączność
Złącza / Łączność
Wi-Fi Ethernet
Porty
3 x USB 3.0 1 x RJ-45 1 x S/PDIF
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