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MSI GS75 17 i7-9750H FHD 144Hz
16GB 1TB PCIe RTX2070 Windows 10
Cena

8 099,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

NMGS75F93L1HEFRYBK

Kod producenta

9S7-17G111-243

Kod EAN

0824142181386

Producent

MSI

Numer ID

42489

Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Model
Procesor

Pamięć RAM
Dysk Twardy
Karta Graficzna

Matryca

Porty

Komunikacja

System Operacyjny
Klawiatura
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MSI GS75 Stealth-243 Thin
Intel® Core™ i7-9750H
2,6 GHz, Turbo 4,5 GHz
6 rdzeni / 12 wątków
Cache 12 MB
16GB DDR4
(max. 32 GB, 2 sloty)
1 TB SSD PCIe
NVIDIA® GeForce RTX™ 2070
Max-Q design
8 GB GDDR6
Intel® UHD Graphics 630
17,3
FULL HD (1920x1080)
Matowa
IPS-level
144Hz
3ms
~100% odwzorowania barw sRGB
Podświetlana diodami LED
1x RJ-45
1x Micro SD Card Reader
1x (4K @ 60Hz) HDMI
1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / Thunderbolt™3)
1x Type-C USB3.2 Gen1
3x Type-A USB3.2 Gen2
1x Mic-in
1x Headphone-out (HiFi) Audio Jack
HD Webcam (30fps@720p)
WiFi Intel 9560 Jefferson Peak (2x2 802.11 ac)
LAN Killer Gaming Network E2500
Bluetooth v5
Program wspomagający DRAGON CENTER
Windows 10 x64(PL)
Możliwość zakupu Windows 10 Professional x64 PL
Steelseries
Podświetlana klawiatura (RGB) PER-Key

Specyfikacja techniczna

Dźwięk

Kod

anti-ghosting (84 klawisze)
klawisze podświetlane dookoła swojej krawędzi (SILVER
LINING PRINT)
w standardzie polskim QWERTY US
APLIKACJA STEELSERIES ENGINE 3 (SSE3)
Nahimic 3 VR
2 dużę głosniki Dynaudio
o mocy 2W każdy
MS-NA-27003

GAMING MOŻE BYĆ TEŻ STYLOWY
Notebook GS75 Stealth Thin to ultraprzenośny, 17.3-calowy gamingowy laptop charakteryzujący się wyjątkowo wąską ramką
wokół ekranu i zupełnie nową, nowatorską złoto- czarną stylistką klasy premium. Ostry, wydajny, mocny i smukły – wszystkie
te cechy znaleźć można w tej jednej maszynie.

NVIDIA GeForce RTX
zapewnia najwyższą jakość gier na laptopie. Te eleganckie, wydajne urządzenia do gier są zasilane przez nową architekturę
GPU NVIDIA Turing oraz rewolucyjną platformę RTX. Grafika RTX łączy śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, sztuczną
inteligencję i programowalne cieniowanie.

TECHNOLOGIA ŚLEDZENIA PROMIENI W CZASIE
RZECZYWISTYM W GRACH
Ray tracing, czyli technologia śledzenia promieni, to święty, graficzny Graal w grach. Technika ta, jak nigdy dotąd, pozwala
symulować fizyczne zachowanie się światła w taki sposób, aby zapewnić, w czasie rzeczywistym, kinową jakości
renderowanych obrazów – nawet w najbardziej rozbudowanych pod względem wizualnych grach.

POTĘŻNA, WZMOCNIONA SZTUCZNĄ
INTELIGENCJĄ GRAFIKA
Deep Learning Super Sampling (DLSS) to nowa technologia, która pojawiła się wraz z układami graficznymi RTX. Wykorzystuje
ona moc algorytmów głębokiego, maszynowego uczenia i sztuczną inteligencję do treningu procesora graficznego, tak aby
renderował on czyste obrazy z wygładzonymi krawędziami, jednocześnie działając do dwóch razy szybciej niż poprzedniej
generacji GPU korzystający z konwencjonalnych technik antyaliasingu.
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GAMINGOWA KLAWIATURA FIRMY STEELSERIES, OFERUJĄCA ODDZIELNE
PODŚWIETLENIE RGB KAŻDEGO KLAWISZADOSTOSUJ KLAWIATURĘ DO
SWOICH POTRZEB
Dostosuj podświetlenie każdego klawisza do własnych upodobań i obserwuj, w czasie rzeczywistym, statusy w grze,
wykorzystując do tym celu system podświetlenia klawiatury lub po prostu oglądaj świetlny taniec na swojej klawiaturze do
ulubionej melodii!

APLIKACJA DRAGON CENTER 2.0 – DARMOWY BUFF DLA TWOJEGO
KOMPUTERA
Monitoruj i optymalizuj pracę notebooka korzystając różnych ustawień, a także zwolnij pamięć systemową po to, aby nadać
priorytet wydajności dla gier.

PODŚWIETLENIE KLAWIATURY SILVER LINING PRINT
Dostrzegaj w nocy więcej szczegółów i swobodnie korzystaj w ciemnościach z klawiatury SteelSeries, dzięki wysokiej jakości,
podświetlanym dookoła swojej krawędzi, klawiszom. Zobacz pełną gamę barw światła na wielokolorowej klawiaturze firmy
SteelSeries i ciesz się trwałymi klawiszami, bez obawy o ich zużycie na skutek długotrwałego użytkowania.

APLIKACJA STEELSERIES ENGINE 3 (SSE3) – ZNAJDŹ OBIEKT, ZAJMIJ
POZYCJĘ, WYCELUJ I STRZEL
Spraw, aby twój system nabrał niesamowitego wyglądu i włącz podświetlenie RGB klawiatury. Przekształć swoją klawiaturę w
zaawansowaną technologicznie broń, grupując i łącząc ze sobą wiele klawiszy w „jeden duży przycisk” uruchamiający
wybrane przez ciebie polecenie. Możesz też zsynchronizować podświetlenie wszystkich urządzeń peryferyjnych SteelSeries.
*Interfejs użytkownika może się różnić w zależności od modelu.

KILLER DOUBLESHOT PRO – CHROŃ SWOJE
PINGI
Dzięki karcie sieciowej z zaimplementowaną technologią Killer DoubleShot Pro, przestaniesz w końcu przegrywać z powodu
zbyt dużych opóźnień i lagów. Możesz też zabezpieczyć swoją transmisję dla gier i w odpowiedni sposób, zgodnie ze swoimi
preferencjami ustawić priorytety dla ruchu sieciowego. Jednocześnie system ten zapobiega powstawaniu krótkich,
milisekundowych przerw, dzięki czemu będziesz mógł zawsze bez obaw grać w najlepsze. Gracze mogą ponadto łatwo
zarządzać przepustowością dla każdej aplikacji z przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem Killer Control Center.

Wyeliminuj martwe strefy dla sygnału Wi-Fi za
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pomocą systemu Killer xTend
Automatycznie rozszerza zasięg sieci bezprzewodowej i nadaje najwyższy, w stosunku do pozostałych aplikacji, priorytet dla
krytycznego ruchu sieciowego.
* Opcjonalnie. Funkcja ta może się różnić w zależności od wyposażenia i wersji notebooka oraz kraju jego zakupu. Obsługiwane tylko w konfiguracji z bezprzewodową
kartą sieciową Killer 1550. Może wymagać aktualizacji sterownika.

SYSTEM CHŁODZENIA COOLER BOOST TRINITY+
STAJE SIĘ CHŁODNIEJSZY
Nowa konstrukcja wentylatorów Whirlwind Blade skutecznie zwiększa ciśnienie tłoczonego powietrza i jego przepływ przy tej
samej prędkości obrotowej. Niezależne od siebie podsystemy chłodzenia dla procesora i układu graficznego zapewniają
najlepszą wydajność w grach, nawet przy ekstremalnych obciążeniach.
3 Whirlwind Blade Fans
7 Ciepłowodów
Grubość łopatek wentylatora - 0,2 mm

NOWY Smukły zasilacz ODCHUDŹ SWÓJ BAGAŻ
Smukły laptop wyposażony jest w jeszcze smuklejszy zasilacz.To ostatni element układanki, który pozwala uzyskać wyjątkową
mobilność. o 38% mniejszy
*w porównaniu z ze standardowym zasilaczem 230W

144-HERCOWY WYŚWIETLACZ IPS Z CIENKĄ
RAMKĄ DOOKOŁA EKRANUDAJĄCĄ
BEZPRECEDENSOWĄ SZYBKOŚĆ I
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KLAROWNOŚĆ OBRAZU
Najszybszy gamingowy wyświetlacz, który oferuje najbardziej klarowny obraz z żywymi kolorami, dzięki czemu nigdy nie
przegapisz żadnego uderzenia.
* Aktualna specyfikacja może się różnić w zależności od wyposażenia i wersji notebooka.

DODATKOWO TECHNOLOGIA TRUE COLOR 2.0
NIEMAL PERFEKCYJNE ODWZOROWANIE
KOLORÓW
Zakres odwzorowywanych barw niemal 100%
pokrycie przestrzeń kolorów sRGB
Nic nie jest doskonałe, ale zbliżyliśmy się, jak to tylko możliwe, do perfekcji. Technologia MSI True Color niesie ze sobą nową
jakość dla technologii wyświetlania. Każdy panel poddawany jest dokładnym badaniom i rozbudowanemu procesowi
fabrycznej kalibracji . Dzięki temu każdy kolor będzie wyświetlany na ekranie z niezwykłą precyzją. Gwarantuje to wyjątkową
wierność odwzorowania barw, bliską 100% pokryciu przestrzeni kolorów sRGB.
Przestrzeń barwna dopasowana do prawidłowego zakresu barw

DZIĘKI CIENKIEJ RAMCE ZOBACZYSZ WSZYSTKO
Maksymalizacja dostępnego widoku i zminimalizowanie rozpraszania uwagi, dzięki ultracienkiej ramce dookoła ekranu w
kompaktowej obudowie notebooka i niesamowitemu stosunkowi obszaru ekranu do powierzchni pokrywy.Umieszczona na
górze kamera sprawi, że Twój streaming rejestrowany będzie pod najlepszym kątem.
Stosunek obszaru ekranu do powierzchni pokrywy laptopa - 85%
Grubość ramki - 5,2 mm
o ponad 60% większy obszar niż w standardowym 17” laptopie

SZEŚCIORDZENIOWE PROCESORY INTELA
ÓSMEJ GENERACJI
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Dzięki dodatkowym rdzeniom uzyskano 40% poprawę wydajności
w porównaniu z procesorami poprzedniej generacji.

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM DŹWIĘKU HIGH
RESOLUTION AUDIOUSŁYSZ KAŻDY
DŹWIĘKOWY DETAL
Za sprawą cyfrowo-analogowego przetwornika ESS Sabre Hi-Fi DAC (Digital-Analog-Converter) możesz przekonać się, jak
mogą być słyszalne dźwięki,. Dzięki możliwości obsługi próbkowania do 24-bit/192 kHz, nie potrzeba audiofila, aby odróżnić tę
różnicę.

WCIĄGAJĄCA ROZGRYWKA Z NAJWYŻSZEJ
KLASY WRAŻENIAMI AUDIO
Pierwszy w historii pasywny głośnik z bierna membraną zastosowany w laptopach, który oferuje olśniewający bas!Ciesz się
niesamowitą rozgrywką i muzyką dzięki światowej klasy systemowi Dynaudio, który zapewnia „Autentyczną wierność”
dźwiękuo najwyższym standardzie, jaki implementowany jest w niemieckich samochodach. Wypełnij pomieszczenie
prawdziwie realistycznym dźwiękiem najwyższej jakości bez potrzeby stosowania dodatkowych głośników i przewodów.

NAJNOWSZA WERSJA DŹWIĘKOWEJ
TECHNOLOGII NAHIMIC 3
KOLEJNY WYMIAR ZANURZENIA W ŚRODOWISKU AUDIO
Popraw przestrzenny dźwięk 3D generowany w grze i ciesz się całkowitą kontrolą nad muzyką, ścieżką dźwiękową w filmach
oraz rozmowami podczas wideokonferencji i chatów.

DOŚWIADCZ WCIĄGAJĄCYCH PRZEŻYĆ W
ŚWIECIE VR
Pierwsze na świecie rozwiązanie audio, które pozwala na generowanie dźwięku 7.1 na zwykłych słuchawkach
stereofonicznych. W systemie tym zastosowano specjalne algorytmy przetwarzania dźwięku, które w trakcie przesyłania
sygnału audio za pośrednictwem złączy HDMI i USB są zdolne do drastycznej poprawy jakości sceny dźwiękowej 3D. W
efekcie, gracze mogą w pełni doświadczyć niesamowitych wrażeń w świecie wirtualnej rzeczywistości, dzięki połączeniu w
jedną całość obrazu VR i dźwięku 3D.
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Dodatkowe informacje
Komputery nowe, pochodzą z anulowanych zamówień producenta bądź nadwyżek magazynowych. To produkty pełnowartościowe z certyfikatem jakości, pozbawione wad technicznych, przepakowane i
oferowane z fabrycznym zestawem akcesoriów. Zestaw zawiera:
Komputer
System operacyjny Windows 10
Dedykowany zasilacz
Okablowanie w standardzie polskim
Opakowanie

Pamięć RAM: 16GB
Dysk Twardy Pojemność: 1TB
Dysk Twardy rodzaj: SSD
Typ pamięci RAM: DDR4
Model: GS75 Stealth-243
Typ: GAMING
Kolor: CZARNY
Procesor (Producent): INTEL
Procesor (rodzina): CORE i7
Procesor (opis): INTEL CORE i7-9750H
Procesor (taktowanie): 2,6 GHz - 4,5 GHz
Procesor(Rdzenie/Wątki): 6/12
Karta graficzna (producent): NVIDIA
Karta graficzna (Nazwa): GeForce RTX 2070
Karta graficzna (pamięć karty): 8GB
Matryca (przekątna): 17,3
Matryca (rozdzielczość): FHD 1920x1080
Matryca (powłoka): MATOWA
Matryca (rodzaj): IPS
Dotykowy Ekran: NIE
Napęd Optyczny: NIE
Opcja LTE: NIE
Podświetlana klawiatura: TAK
System: WINDOWS 10
Stan: RECERTYFIKOWANY

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Zmiana RAMu na:: -wybierz- , 8GB , 12GB , 16GB , 20GB , 24GB , 32GB
Zmiana Dysku na:: -wybierz- , 128GB SSD PCIe , 256GB SDD PCIe , 512GB SSD PCIe , 1TB SSD PCIe
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