INFORMACJA PRASOWA

SOUND BLASTER RECON3D
FATAL1TY PROFESSIONAL
Wybierz mistrzowską jakość dźwięku dla komputera PC i poznaj smak
zwycięstwa. Zapierająca dech w piersiach głębia dźwięku przestrzennego
o niezwykłej dokładności dostępna dzięki czterordzeniowemu
procesorowi SoundCore 3D!
Warszawa, 19 grudzień 2011: Firma PowerSales International, wyłączny
autoryzowany przedstawiciel firmy Creative wprowadza na rynek zestaw audio 3D
dedykowany miłośnikom gier komputerowych. Ponownie Creative i Jonathan
„Fatal1ty” Wendel połączyli siły, aby
stworzyć najnowocześniejszą kartę
dźwiękową do gier dla platformy PC. Bez
względu na to, czy odtwarzamy dźwięk
przez słuchawki czy też zestaw głośnikowy,
uzyskujemy taktyczną przewagę nad
przeciwnikami dzięki wyjątkowym
technologiom audio THX TruStudio Pro™,
które zapewniają zapierającą dech w
piersiach głębię dźwięku przestrzennego o niezwykłej dokładności. Dodatkowo
możemy uwolnić się od zestawów słuchawkowych dzięki technologii CrystalVoice™ ,
która gwarantuje czysty dźwięk wraz z dołączonym mikrofononem Sound Blaster.
Mikrofon dołączony w zestawie kształtuje wiązkę dźwiękową, aby uzyskać doskonałą
komunikację z pozostałymi członkami drużyny nawet podczas odtwarzania dźwięku
przez głośniki!
Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional:


Wyposażony w rewolucyjny czterordzeniowy procesor dźwięku i głosu Sound
Core3D™ - dzięki przyspieszonemu przetwarzaniu technologii THX® TruStudio
Pro™ i CrystalVoice™ uzyskasz niesamowite wrażenia podczas grania, większą
płynność obrazu i głębię dźwięku oraz kryształową czystość komunikacji
głosowej.
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Technologie THX® TruStudio Pro™ - technologie dźwiękowe THX® TruStudio
Pro™ oferują niespotykany dotąd poziom realizmu i niesamowite efekty
przestrzenne w głośnikach i zestawach słuchawkowych.



Rozwiązanie CrystalVoice™ gwarantujące bogaty i czysty dźwięk - uzyskaj
krystaliczną czystość głosu w konferencjach wideo, grach wieloosobowych oraz
internetowych czatach.
Sugerowane cena detaliczna karty brutto wynosi
649PLN.

Dane techniczne Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional:


24-bitowa konwersja analogowo-cyfrowa dźwięku z wejść analogowych z maksymalną
częstotliwością próbkowania 96 kHz



24-bitowa konwersja cyfrowo-analogowa dźwięku z wejść cyfrowych o częstotliwości
próbkowania do 96 kHz na wyjścia analogowe



Częstotliwości próbkowania przy nagrywaniu 16- i 24-bitowym: 8 – 11,025 – 16 – 22,05 – 24 – 32
– 44,1 – 48 oraz 96 kHz

Złącza panelu tylnego



Wejście liniowe/Wejście mikrofonowe: Wspólne gniazdo minijack 1/8"



Słuchawki: 1 x gniazdo minijack 1/8"



Wyjście głośnika: 3 x gniazda minijack 1/8"



Wyjście optyczne: TOSLINK



Wejście optyczne: TOSLINK

Obsługa głośników



Głośniki stereo/2.1



Głośniki 5.1



Słuchawki
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PCI Express 1x

Minimalne wymagania systemowe



Procesor Intel Core™ 2 Duo lub odpowiadający mu procesor AMD 2,2 GHz bądź szybszy



Płyta główna z chipsetem Intel , AMD lub innym, w pełni zgodnym



Microsoft® Windows® 7 (32/64-bit)



1 GB pamięci RAM



600 MB wolnego miejsca na dysku twardym



Wolne gniazdo PCI Express® (x1, x4 lub x16)



Dostępny napęd CD-ROM lub DVD-ROM

®

®

®

®

Creative - światowy lider w dziedzinie produktów przeznaczonych do cyfrowej rozrywki, współpracujących
z komputerami osobistymi i Internetem. Firma zasłynęła z produkcji kart dźwiękowych Sound Blaster
rozpoczynając multimedialną rewolucję. Dziś Creative stanowi awangardę rozrywki cyfrowej na platformie
PC, m.in. dzięki wielokrotnie nagradzanym odtwarzaczom MP3 serii Zen. Nowoczesne rozwiązania
sprzętowe, opatentowane technologie, oprogramowanie i usługi, wykorzystujące możliwości Internetu,
dostarczają klientom wysokiej jakości rozrywkę - zawsze i wszędzie. Creative rozszerza możliwości
komputerów osobistych poprzez szeroki zakres wewnętrznych i zewnętrznych kart dźwiękowych z rodziny
Sound Blaster, interaktywnych produktów PDE, takich jak odtwarzacze MP3, przenośne centra rozrywki,
głośniki multimedialne i słuchawki, a także kamery internetowe oraz inne peryferia przeznaczone dla
komputerów.
PowerSales International – firma świadcząca usługi zarządzania procesami sprzedaży i marketingu. Firma
PowerSales International powstała w marcu 2009 r. i jest prowadzona przez Marcina Kindlera,
wieloletniego Dyrektora biura Creative Labs na Europę Centralną i Wschodnią. Olbrzymie doświadczenie
zarządu PowerSales International we wprowadzaniu i prowadzeniu marki Creative przez ostatnie 11 lat
daje pewność zachowania najwyższych standardów współpracy z partnerami i klientami końcowymi.
Współpraca PowerSales International z Creative Labs opiera się na zasadach outsourcingu. Umożliwia to
optymalizacje kosztów i łatwiejsze dostosowanie działań producenta do potrzeb lokalnych rynków. Dzięki
podpisanej w 2011 roku umowie z firmą Disruptive Limited, PowerSales International został wyłącznym
autoryzowanym przedstawicielem marki GEAR4 w Polsce i Europie Środkowowschodniej i zarządza jej
procesami sprzedaży i marketingu. Więcej na stronie: www.powersales.pl oraz na
www.facebook.com/creativepolska.
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