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ROG ZEPHYRUS S GX502
Mniejszy. Szybszy. Lżejszy.

Mniejszy. Szybszy. Lżejszy.

ROG Zephyrus S GX502 oferuje moc i wszechstronność zarówno do superszybkiej rozgrywki w tytuły AAA, jak i do zadań profe-
sjonalnych, na nowo definiując limity ultrasmukłego sprzętu z systemem Windows 10. Jego nowatorska konstrukcja polepszająca 
chłodzenie wyzwala pełen potencjał najnowszego procesora Intel® Core™ i7 9ej generacji oraz karty graficznej NVIDIA® GeForce 
RTX™ 2070. Zastosowane podzespoły mogą optymalnie wykorzystać zalety ultraresponsywnego ekranu 240 Hz / 3 ms z walida-
cją PANTONE®. Jego elastyczność doskonale sprawdza się w trybach G-SYNC™ i Optimus, zapewniając Ci swobodę przełączania 
pomiędzy wyjątkowo płynną grafiką a lepszą wydajnością baterii w drodze i w podróży.

GeForce RTX™ 
2070 GPU

Maks.  
DDR4 32 GB

SSD  
w macierzy 
RAID 0

240 Hz 3 ms AAS Aura Sync

15,6"
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INTELIGENTNE CHŁODZENIE

Inteligentna strategia chłodzenia opracowana przez ROG to mieszanka odpowied-
nich funkcji i ustawień systemowych dla zapewnienia najlepszych możliwych wra-
żeń pod względem efektywności obudowy i pracy komponentów wewnętrznych. 
W Zephyrusie S GX502 zastosowano nowatorski system Active Aerodynamic 
System (AAS), któryw celu zwiększenia przepływu powietrza o 22%, podczas gdy 
moduł Anti-Dust wydala kurz, wydłużając w ten sposób żywotność komputera. 
Oprogramowanie ROG Armoury Crate umożliwia płynne przełączanie pomiędzy 
trybami operacyjnymi w celu optymalnego dostosowania wydajności i poziomu 
emisji hałasu do danego zadania.

• Intel® Core™ i7-9750H
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 z 8 GB GDDR6 VRAM
• Windows 10 Pro – ASUS zaleca sys. Windows 10 Pro
• Maks. 32 GB DDR4 2666 MHz SDRAM (16 GB zainstalowane fabrycznie)
• SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 256 GB / 512 GB / 1 TB z obsługą RAID 0
• 15,6-calowy ekran Full HD (1920×1080), matryca klasy IPS, 144 Hz, 3 ms, 

100% sRGB, walidacja Pantone®, G-SYNC™
• 15,6-calowy ekran Full HD (1920×1080), matryca klasy IPS, 240 Hz, 3 ms, 

100% sRGB, walidacja Pantone®

• Podświetlona klawiatura typu chiclet, N-key rollover, oświetlenie RGB, Aura 
Sync, klawisze skrótów (zmniejszenie głośności, zwiększenie głośności, 
wyciszenie, Armoury Crate)

• Zasilacz 230 W obsługa Type-C PD 3.0 do 65 W
• 360 (szer.) × 252 (gł.) × 18,9 (wys.) mm
• 2,0 kg
• Roczna globalna gwarancja (*Warunki mogą być różne w zależności od kraju)

ROG ZEPHYRUS S GX502GW

LEKKA KONSTRUKCJA. WYSOKA WYDAJNOŚĆ.

Przy zastosowaniu połączenia najnowszego procesora Intel® Core™ i7 9ej generacji z rewolu-
cyjną kartą graficzną GeForce RTX™ 2070, laptop ROG Zephyrus S GX502 oferuje ogromną wy-
dajność w kompaktowej obudowie. Technologia ROG Boost pozwala na pracę GPU z częstotli-
wością sięgającą 1540 MHz przy 115 W mocy w trybie Turbo – dla zapewnienia niesamowitego 
poziomu realizmu. Dzięki nawet 32 GB pamięci RAM typu DDR4-2666 oraz 1 TB przestrzeni dys-
kowej na dyskach SSD skonfigurowanych w macierzy RAID 0 możesz błyskawicznie wykonywać 
intensywne prace wielozadaniowe oraz cieszyć się szybszym ładowaniem wszelkich możliwych 
gier i aplikacji.

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI 
PRZEŁĄCZNIKOWI GPU

Dwa tryby pracy dzięki przełącznikowi GPU. Ta ekskluzywna technologia opraco-
wana przez firmę ROG daje Ci możliwość udoskonalenia swoich wrażeń gamin-
gowych przy użyciu funkcji G-SYNC™, która redukuje efekty zacinania się klatek 
animacji i eliminuje „rozrywanie” obrazu, czy też uzyskania dłuższego czasu pra-
cy baterii w trybie Optimus, który inteligentnie wyłącza GPU w celu oszczędza-
nia energii.

* Wydajność zależy od konfiguracji systemu. 
System użyty do testu baterii: karta graficzna 
NVIDIA® GeForce® RTX 2070, procesor Intel® 
Core™ i7-9750H, ekran 240 Hz oraz 16 GB pamię-
ci DDR4 SDRAM.

NAWET

9TH GEN
INTEL® CORE™ I7 CPU

83 ŁOPATKI
W WENTYLATORACH

NVIDIA® GEFORCE

RTX™ 2070
GPU

250 ŻEBER
CZTERY 
RADIATORY

NAWET

1 TB RAID 0
SSD

NAWET

8 GODZIN
NA BATERII

6 RUREK
CPU/GPU/VRM

* Niezależne podświetlenie klawiszy F1~F12 tylko na ikonie skrótu. / * Rzeczywiste specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
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Moc w połączeniu z mobilnością

Dzięki lekkiej wadze i ultrasmukłej obudowie metalowej nowy ROG Zephyrus M oferuje doskonale zrównoważoną wydajność w po-
łączeniu z porywającymi wrażeniami podczas rozgrywki w systemie Windows 10. Najnowszy procesor Intel® Core™ i7 9ej generacji 
oraz karta graficzna NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 gwarantują niesamowitą prędkość profesjonalnych zastosowań oraz rozgrywki. 
Maksymalnie 1 TB przestrzeni dyskowej na SSD w macierzy RAID 0 zapewnia ultraszybkie czasy ładowania również przy ogrom-
nych bibliotekach gier i aplikacji.

15,6"

GeForce RTX™ 
2060 GPU

Maks. DDR4 
32 GB

SSD  
w macierzy 
RAID 0

240 Hz 3 ms
Inteligentny 
układ  
chłodzenia

Aura Sync

ROG ZEPHYRUS m Gu502
MOBILNOŚĆ I MOC
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ELEGANCKI, MOCNY I ULTRASMUKŁY

W imponująco lekkiej konstrukcji kryje się ogromna moc. Dzięki jedynie 18,9 mm 
grubości i wadze 1,9 kg Zephyrus M GU502 jest o 25% węższy i o 42% lżejszy od 
typowych laptopów 15-calowych. Nie ma tu jednak zgody na żadne kompromisy 
pomiędzy efektywną pracą a rozgrywką, oferując dynamiczną wydajność i styl. 
Wzmocniona obudowa sprawia, że jest bardzo wytrzymały w codziennym użyt-
kowaniu, podczas gdy subtelna i delikatna w dotyku powierzchnia w strefie opar-
cia pod nadgarstki gwarantuje czysty i profesjonalny wygląd w każdym miejscu, 
w które go zabierzesz.

PRZEŁAMUJE LIMITY SZYBKOŚCI

Wszechstronny ROG Zephyrus M zapewnia idealną równowagę pomiędzy szybkością, mocą 
oraz mobilnością. W jego ultrasmukłej obudowie zainstalowano superwydajny procesor Intel® 
Core™ i7-9750H 9ej generacji oraz kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 2060, która jest 
w stanie osiągnąć 1435 MHz przy mocy 90 W w trybie Turbo. Dzięki maks. 32 GB pamięci RAM 
typu DDR4-2666 oraz macierzy RAID 0 z dysków SSD zapewniającej 1 TB przestrzeni dyskowej 
możesz błyskawicznie wykonywać intensywne prace wielozadaniowe oraz cieszyć się błyska-
wicznym ładowaniem nawet bardzo zaawansowanych aplikacji oraz dużych gier. Laptop ROG 
Zephyrus M superszybko wykona każde zadanie, jakie przed nim postawisz.

REALISTYCZNE KOLORY I SZYBKIE 
ODŚWIEŻANIE EKRANU

Znakomite kolory i płynna rozgrywka łączą się na dynamicznym ekranie 240 Hz 
/ 3 ms z matrycą IPS. Panel o przekątnej 15,6 cala jest otoczony wąskimi ramkami 
o szerokości 6,2  mm, dzięki czemu proporcje wyświetlacza do obudowy wyno-
szą 81%. Połączenie pełnego pokrycia sRGB z szerokimi kątami widzenia sprawia, 
że ekran idealnie nadaje się do prezentacji projektów wizualnych i mediów. Szybka 
częstotliwość odświeżania 240  Hz zapewnia rozgrywkę o naprawdę wysokiej 
szybkości klatek na sekundę, natomiast czas reakcji w standardzie GTG na pozio-
mie 3 ms zapewnia wyraźniejszą, czystszą grafikę nawet podczas intensywnych, 
szybkich potyczek.

• Intel® Core™ i7-9750H
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 z 6 GB GDDR6 VRAM
• Windows 10 Pro – ASUS zaleca Windows 10 Pro
• Maks. 32 GB DDR4 2666 MHz SDRAM (16 GB zainstalowane fabrycznie)
• SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 256 GB / 512 GB / 1 TB z obsługą RAID 0
• 15,6-calowy ekran Full HD (1920×1080), matryca klasy IPS, 144 Hz, 3 ms, 

100% sRGB, walidacja Pantone®

• 15,6-calowy ekran Full HD (1920×1080), matryca klasy IPS, 240 Hz, 3 ms, 
100% sRGB, walidacja Pantone®

• Podświetlona klawiatura typu chiclet, N-key rollover, oświetlenie RGB, Aura 
Sync, klawisze skrótów (zmniejszenie głośności, zwiększenie głośności, 
wyciszenie, Armoury Crate)

• Zasilacz 230 W obsługa Type-C PD 3.0 do 65 W
• 360 (szer.) × 252 (gł.) × 18,9 (wys.) mm
• 1,9 kg
• Roczna globalna gwarancja (*Warunki mogą być różne w zależności od kraju)

ROG ZEPHYRUS M GU502GV

WINDOW 10 PRO
OS

MAKS.

9. GEN
INTEL® CORE 
I7 CPU

NVIDIA® GEFORCE

1 TB RAID 0
SSD

3 MS
CZAS REAKCJI

PŁYNNE

240HZ
ODŚWIEŻANIE

* Niezależne podświetlenie klawiszy F1~F12 tylko na ikonie skrótu. / * Rzeczywiste specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
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Ultrasmukły komputer gamingowy

Najnowszy ROG Zephyrus G zręcznie balansuje pomiędzy doskonałą mobilnością a dużą wydajnością, udostępniając ultrasmu-
kły laptop gamingowy z systemem Windows 10 dla szerszego grona odbiorców. Procesor AMD® Ryzen™ 7 oraz karta graficzna 
GeForce® GTX 1660 Ti doskonale radzą sobie ze wszelkimi zadaniami podczas pracy i rozgrywki. Maksymalnie 8,8 godzin czasu 
pracy baterii pozwala na komfortowe korzystanie z laptopa w podróży. Możesz zanurzyć się w efektach wyświetlanych na 120 Hz 
ekranie o supersmukłej ramce, która praktycznie zanika optycznie, a także pogłośnić dźwięk dzięki technologii inteligentnego 
wzmacniacza, która pozwala na głośniejsze odtwarzanie przy mniejszym poziomie zakłóceń.

15,6"

NVIDIA® 
GeForce® GTX 
z serii 16

AMD® Ryzen™ 
7 CPU

Superwąska 
ramka

Klawiatura 
o układzie  
desktopowym

Inteligentny 
układ  
chłodzenia

Certyfikowany 
system Hi-Res 
Audio

ROG ZEPHYRUS G GA502
Gamingowy ultrabook dla ciebie
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DŁUŻSZE KORZYSTANIE W DRODZE

ROG Zephyrus G oferuje doskonałą równowagę pomiędzy mocą a mobilnością. 
Zastosowany w nim energooszczędny układ APU AMD® Ryzen™ zapewnia wy-
starczającą wydajność do poważnej rozgrywki, przy jednocześnie wystarczają-
cym czasie działania baterii dochodzącym do 7 godzin odtwarzania wideo w roz-
dzielczości 1080p i surfowania w Internecie przez połączenie Wi-Fi*. Mniej czasu 
spędzisz przy podłączeniu do gniazdka sieciowego, a więcej czasu na podróżo-
waniu, surfowaniu w Internecie, strumieniowaniu i rozgrywce.

* Wydajność zależy od konfiguracji systemu. System użyty do testu baterii: karta graficzna NVIDIA® 
GeForce® GTX 1660 Ti, procesor AMD® Ryzen™ 7 3750H, a także 32 GB pamięci DDR4 SDRAM.

PRACUJ CIĘŻKO. GRAJ OSTRO.

Sercem laptopa ROG Zephyrus G jest czterordzeniowy procesor AMD® Ryzen™ 7 
3750H, który błyskawicznie wykonuje poważne zadania profesjonalne i bez trudu 
radzi sobie z codzienną wielozadaniowością. Uzupełnia go niezależna karta gra-
ficzna GeForce® GTX 1660 Ti, która dzięki technologii ROG Boost przyspiesza do 
1435 MHz przy 60 W w trybie Turbo, zapewniając wystarczającą moc obliczenio-
wą do wielu popularnych gier i wspaniałych wrażeń w VR.

SUPERSMUKŁE RAMKI DLA JESZCZE 
LEPSZYCH WRAŻEŃ WIZUALNYCH

Supersmukłe ramki po trzech stronach mierzą jedynie 6,2 mm szerokości, zapew-
niając laptopowi ROG Zephyrus G stosunek wielkości ekranu do obudowy na po-
ziomie 81%. Dzięki częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz zintegrowana 
matryca vIPS zapewnia dwa razy wyższą liczbę klatek wyświetlanych na sekundę 
w porównaniu do standardowych wyświetlaczy i pozwala Ci cieszyć się prawdzi-
wymi trzycyfrowymi wartościami FPS.Dzięki temu ruch i animacje są o wiele bar-
dziej płynne, naomiast matowa powierzchnia i szerokie kąty widzenia zapewniają 
wysoki komfort użytkowania w każdych warunkach.

• AMD® Ryzen™ 7 3750H
• NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti z 6 GB pamięci GDDR6 VRAM
• Windows 10 Pro – ASUS zaleca Windows 10 Pro
• Maks. 32 GB DDR4 2400/2400 MHz SDRAM
• SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 256 GB / 512 GB
• 15,6-calowy ekran Full HD (1920×1080) z panelem klasy vIPS, 60 / 120 Hz
• Podświetlona klawiatura typu chiclet, N-key rollover, klawisze skrótów 

(zmniejszenie głośności, zwiększenie głośności, wyciszenie mikrofonu, 
Armoury Crate)

• Zasilacz 180 W
• 360 (szer.) × 252 (gł.) × 19,9~20,4 (wys.) mm
• 2,1 kg
• Roczna globalna gwarancja (*Warunki mogą być różne w zależności od kraju)

ROG ZEPHYRUS G GA502DU

AMD®

RYZEN™ 7 
3750H 
CPU

MAKS.

8,8 GODZ.
MOBILEMARK

NVIDIA® GEFORCE®

GTX 1660TI
GPU

MAKS.

7 GODZ.
SURFOWANIA W INTERNECIE

MAKS.

512GB
NVME SSD

6.2 MM
SMUKŁE RAMKI

81%
STOSUNEK 
EKRANU DO 
OBUDOWY

NAWET

120 HZ
CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ODŚWIEŻANIA

* Rzeczywiste specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
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Twoja gra. Twoja chwała.

Dołącz do elity, korzystając z laptopa ROG Strix SCAR III zaprojektowanego do rozgrywki na najwyższym poziomie w systemie 
Windows 10 Pro. Inteligentny układ chłodzenia umożliwia wyzwolenie pełnej mocy procesora Intel® Core™ 9ej generacji oraz karty 
graficznej GeForce RTX™, a ekran o częstotliwości odświeżania nawet 240 Hz pozwala Ci grać z szybkością typową dla profesjonal-
nych graczy. Najnowsze technologie Wi-Fi zapewnią wysoki komfort, nowe rozwiązanie ROG Keystone prywatność, zaś oświetlenie 
Aura Sync osobisty charakter urządzenia.

17,3"

15,6"

240 Hz 3 ms i9 CPU i GeForce 
RTX™ 2070 GPU

Inteligentny 
układ  
chłodzenia

Superwąska 
ramka

Rangeboost 
technologia

Zaawansowane 
oświetlenie RGB

ROG STRIX SCAR III
Twoja gra. Twoja chwała.
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PRZYSZŁOŚCIOWY  
I FUNKCJONALNY DESIGN

Eleganckie wykończenie Gunmetal Grey laptopa ROG Strix SCAR III charakteryzu-
je się połączeniem efektywności i elegancji. Ponad to inspirowane naszą współ-
pracą z BMW Designworks Group rozwiązanie 3D Flow Zone wydajnie chłodzi 
urządzenie. Subtelnie wykonana część wewnętrzna jest zaakcentowana oświetle-
niem Aura Sync, które obejmuje obudowę, klawiaturę i logo ROG. Niezależnie od 
tego, czy szykujesz sprzęt na turniej, czy też po prostu chcesz dołączyć do szyb-
kiego meczu, ta metalowa maszyna jest perfekcyjnie dostrojona i gotowa do akcji.

OGLĄDAJ ROZGRYWKĘ PRZY 
PROFESJONALNEJ PRĘDKOŚCI

Graj z szybkością zawodowych graczy esportowych dzięki zastosowaniu matryc 
o częstotliwości odświeżania nawet 240 Hz. Zawsze pozostaniesz w centrum ak-
cji i to nawet w najszybszej rozgrywce, ciesząc się niesamowicie płynnymi i ostry-
mi efektami wizualnymi, które jeszcze bardziej zwiększą Twój poziom immersji. 
Zapewnij sobie przewagę nad konkurentami w bitwach, w których szybkość reak-
cji i doskonałe rozeznanie w otoczeniu są kluczowymi elementami do odniesienia 
zwycięstwa. Zagrasz tak, jak czynią to profesjonaliści.

* Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

• Intel® Core™ i9-9880H
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 z 8 GB 

GDDR6 VRAM
• Windows 10 Pro – ASUS zaleca 

Windows 10 Pro.
• Maks. 32 GB DDR4 2666 MHz 

SDRAM
• SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 128 GB / 

256 GB / 512 GB / 1 TB
• 2,5-calowy dysk SSHD 1 TB
• 15,6-calowy ekran Full HD 

(1920×1080), matryca klasy IPS, 
240 Hz, 3 ms, 100% sRGB

• 15,6-calowy ekran Full HD 
(1920×1080), matryca klasy IPS, 
144 Hz, 3 ms, 100% sRGB

• Podświetlona klawiatura typu chiclet, 
klawisze skrótów z niezależnym 
podświetleniem RGB (zmniej-
szenie głośności, zwiększenie 
głośności, wyciszenie, HyperFan, 
Armoury Crate)

• Karta Wi-Fi Intel® 802.11ac (2×2) 
klasy gigabitowej z technologią 
RangeBoost Bluetooth® 5.0

• Zasilacz 230 W / 280 W (tylko i9)
• 360 (szer.) × 275 (gł.) × 24,9 

(wys.) mm
• 2,57 kg
• Roczna globalna gwarancja 

(*Warunki mogą być różne w zależ-
ności od kraju)

• Intel® Core™ i9-9880H
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 z 8 GB 

GDDR6 VRAM
• Windows 10 Pro – ASUS zaleca 

Windows 10 Pro.
• Maks. 32 GB DDR4 2666 MHz 

SDRAM
• SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 128 GB / 

256 GB / 512 GB / 1 TB
• 2,5-calowy dysk SSHD 1 TB
• 17,3-calowy ekran Full HD 

(1920×1080), matryca klasy IPS, 
144 Hz, 3 ms, 100% sRGB

• Podświetlona klawiatura typu 
chiclet, klawisze skrótów z nie-
zależnym podświetleniem RGB 

(zmniejszenie głośności, zwiększe-
nie głośności, wyciszenie, HyperFan, 
Armoury Crate)

• Karta Wi-Fi Intel® 802.11ac (2×2) 
klasy gigabitowej z technologią 
RangeBoost Bluetooth® 5.0

• Zasilacz 230 W / 280 W (tylko i9)
• 399 (szer.) × 293 (gł.) × 26,2 

(wys.) mm
• 2,85 kg
• Roczna globalna gwarancja 

(*Warunki mogą być różne w zależ-
ności od kraju)

ROG STRIX SCAR III G531GW/G731GW

3 MS
CZAS REAKCJI 

240 HZ
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA

PRZEDSTAWIAMY KLUCZE KEYSTONE

Klucze keystone oferują elastyczną, nową metodę spersonalizowania Twojego 
komputera i ochrony osobistych danych. Te fizyczne klucze są kompatybilne 
z technologią NFC i świetnie pasują do obudowy laptopa Strix SCAR III, dodając 
subtelne akcenty do całego wzornictwa. W pozycji zadokowanej dokonają na-
tychmiastowej transformacji Twojego komputera przy pomocy różnych efektów 
i profili dopasowanych do różnych gier, czy też odblokują dostęp do tajnego dysku 
Shadow Drive, co zapewni Ci sekretne miejsce na dane.

* Niezależne podświetlenie klawiszy F1~F12 tylko na ikonie skrótu. / * Rzeczywiste specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
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Twoja gra. Twoja chwała.

Elegancki i udoskonalony laptop Strix Hero III został zaprojektowany z myślą o rozgrywkach esportowych i zapewnieniu maksymal-
nej wydajności gamingowej w systemie Windows 10. Inteligentny układ chłodzenia umożliwia wyzwolenie pełnej mocy procesora 
Intel® Core™ 9ej generacji oraz karty graficznej GeForce RTX™, a także gwarantuje optymalne wykorzystanie potencjału ultraszyb-
kiej matrycy. Najnowsze technologie Wi-Fi zapewnia wysoki komfort, nowe rozwiązanie ROG Keystone prywatność, zaś oświetlenie 
Aura Sync spersonalizowany wygląd urządzenia.

17,3"

15,6"

240 Hz 3 ms

i9 CPU i karta 
graficzna  
GeForce RTX™ 
2070

Inteligentny 
układ  
chłodzenia

Superwąska 
ramka

Rangeboost 
technologia

Zaawansowane 
oświetlenie RGB

ROG STRIX HERO III
Twoja gra. Twoja chwała.
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INTELIGENTNY SYSTEM CHŁODZENIA

Inteligentny system chłodzenia opracowany przez ROG to mieszanka odpowiednich funkcji 
i ustawień systemowych dla zapewnienia najlepszych możliwych wrażeń w każdej sytuacji. 
Doskonały układ wentylacji zastosowany w Strix Hero III jest uzupełniany przez samooczyszcza-
jący się moduł termiczny, który wydala kurz w celu wydłużenia okresu eksploatacji tego lapto-
pa. Dwa wentylatory obracają swoje 83 łopatki typu „n-Blade”, zwiększając przepływ powietrza, 
a ultrasmukłe żebra radiatorów rozszerzają powierzchnię do wydalania ciepła. Oprogramowanie 
ROG Armoury Crate umożliwia płynne przełączanie pomiędzy trybami operacyjnymi w celu opty-
malnego dostosowania wydajności i poziomu emisji hałasu do danego zadania.

WYDAJNOŚĆ  
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Korzystając z laptopa ROG Strix Hero III, wszystkie zastosowania, począwszy od 
hardcorowej rozgrywki, aż po codzienną wielozadaniowość, będą przebiegały 
z dużą szybkością i płynnością. Najnowocześniejsza karta graficzna GeForce 
RTX™ napędzana technologią ROG Boost nawet do 1440 MHz przy mocy 115 W 
umożliwia niesamowicie płynną rozgrywkę. Superwydajny procesor Intel® Core™ 
9ej generacji w parze z maks. 32 GB pamięci RAM typu DDR4-2666 z prędkością 
błyskawicy wykona intensywne zadania podczas pracy i rozrywki. 

UTRZYMAJ NAJSILNIEJSZY SYGNAŁ WI-FI

Technologia ROG RangeBoost zapewnia najbardziej stabilny sygnał Wi-Fi, jaki tylko 
jest możliwy. Specjalny algorytm RangeBoost ocenia siłę sygnału czterech anten we-
wnętrznych i wybiera najlepszą parę do wykorzystania w Twojej lokalizacji, minimali-
zując zjawisko martwych punktów oraz zwiększając zasięg sygnału o nawet 30%. 
W parze z nim zastosowano kartą Wi-Fi Intel® 802.11ac (2×2), która oferuje szczytową 
przepustowość sięgającą 1,7 Gb/s.

* Specyfikacje zależą od modelu.

• Intel® Core™ i9-9880H
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 z 8 GB 

GDDR6 VRAM
• Windows 10 Pro – ASUS zaleca 

Windows 10 Pro
• Maks. 32 GB DDR4 2400/2666MHz 

SDRAM
• SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 128 GB / 

256 GB / 512 GB / 1 TB
• 2,5-calowy dysk SSHD 1 TB
• 15,6-calowy ekran Full HD 

(1920×1080), matryca klasy IPS, 
240 Hz, 3 ms, 100% sRGB

• 15,6-calowy ekran Full HD 
(1920×1080), matryca klasy IPS, 
144 Hz, 3 ms, 100% sRGB

• Podświetlona klawiatura typu 
chiclet, podświetlenie RGB każdego 
klawisza z osobna, klawisze skrótów 
(zmniejszenie głośności, zwiększe-
nie głośności, wyciszenie, HyperFan, 
Armoury Crate)

• Karta Wi-Fi Intel® 802.11ac (2×2) 
klasy gigabitowej z technologią 
RangeBoost Bluetooth® 5.0

• Zasilacz 230 W AC
• Zasilacz 280 W AC (w modelu 

z Intel® Core™ i9)
• 360 (szer.) × 275 (gł.) × 24,9 (wys.) mm
• 2,57 kg
• Roczna globalna gwarancja 

(*Warunki mogą być różne w zależ-
ności od kraju)

• Intel® Core™ i9-9880H
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 z 8 GB 

GDDR6 VRAM
• Windows 10 Pro – ASUS zaleca 

Windows 10 Pro
• Maks. 32 GB DDR4 2400/2666 MHz 

SDRAM
• SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 128 GB / 

256 GB / 512 GB / 1 TB
• 2,5-calowy dysk SSHD 1 TB
• 17,3-calowy ekran FHD (1920×1080), 

matryca klasy IPS, 144 Hz, 3 ms, 
100% sRGB

• Podświetlona klawiatura typu chiclet, 
podświetlenie RGB każdego klawisza 
z osobna, klawisze skrótów (zmniej-
szenie głośności, zwiększenie 

głośności, wyciszenie, HyperFan, 
Armoury Crate)

• Karta Wi-Fi Intel® 802.11ac (2×2) 
klasy gigabitowej z technologią 
RangeBoost Bluetooth® 5.0

• Zasilacz 230 W AC
• Zasilacz 280 W AC (w modelu 

z Intel® Core™ i9)
• 399 (szer.) × 293 (gł.) × 26,2 (wys.) mm
• 2,85 kg
• Roczna globalna gwarancja 

(*Warunki mogą być różne w zależ-
ności od kraju)

ROG STRIX HERO III G531GW/G731GW

INTEL® CORE

I9-9880H
CPU

NOWATORSKI

3D FLOW 
ZONE
DESIGN

NVIDIA® GEFORCE

RTX-2070
GPU

INTELIGENTNA

DWA WENT.
ARCHITEKTURA

WYDAJNE

12 V
WENTYLATORY

* Niezależne podświetlenie klawiszy F1~F12 tylko na ikonie skrótu. / * Rzeczywiste specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
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Twoja gra. Twoja chwała.

Laptop ROG Strix G jest uosobieniem perfekcyjnie zoptymalizowanego designu i oferuje doskonałe wrażenia podczas poważnej 
rozgrywki i wielozadaniowej pracy w systemie Windows 10 Pro. Dzięki zastosowaniu najnowszych procesorów Intel® Core™ 9ej ge-
neracji oraz kart graficznych GeForce RTX™, udostępnia on bardzo wysoką wydajność gamingową dla szerszego grona odbiorców. 
Inteligentny układ chłodzenia pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału najnowocześniejszych procesorów zastosowanych 
w tych laptopach, a technologia RangeBoost zapewnia najmocniejszy możliwy sygnał Wi-Fi. Gdziekolwiek grasz, możesz rozświe-
tlić otoczenie za pomocą Aura Sync w trójkrawędziowym pasku świetlnym oraz podświetlenia klawiatury w czterech strefach RGB.

17,3"

15,6"

GeForce RTX™ 
2070 GPU

Maks.  
DDR4 32 GB

Super wąska 
ramka 144 Hz 3 ms

Inteligentny 
układ chło-
dzenia

Aura Sync

ROG Strix G
Twoja gra. Twoja chwała.

*Jeśli nie określono inaczej, dane zostały ustalone na bazie teoretycznej wydajności. Rzeczywista wydajność może być inna w praktycznym zastosowaniu.
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INTELIGENTNE CHŁODZENIE  
DLA LEPSZYCH WRAŻEŃ UŻYTKOWNIKA

Inteligentna strategia chłodzenia opracowana przez ROG to mieszanka odpowiednich funkcji 
i ustawień systemowych dla zapewnienia najlepszych możliwych wrażeń w każdej sytuacji. 
Doskonały układ wentylacji zastosowany w Strix G jest świetnie uzupełniany przez samo-
oczyszczający się moduł termiczny, który wydala kurz w celu wydłużenia okresu eksploatacji 
tego laptopa.

UDOSKONALONE  
WRAŻENIA GAMINGOWE

Błyskawicznie przejdziesz od poważnej rozgrywki do wysokiej produktywności. 
Dzięki zastosowaniu w maksymalnej wersji karty graficznej GeForce RTX™ 2070 
napędzanej technologią ROG Boost do częstotliwości taktowania sięgającej 
1440 MHz przy mocy 115 W w trybie Turbo uzyskujesz zapierające dech w pier-
siach efekty wizualne, które wciągną Cię jeszcze głębiej w akcję gry. Dysponując 
32 GB pamięci RAM typu DDR4-2666, cieszysz się superszybką rozgrywką i pracą 
aplikacji, a zainstalowanie dysku SSD M.2 NVMe PCIe® 3.0 o pojemności 1 TB 
oraz dysku SSHD FireCuda™ 1 TB umożliwia Ci zabieranie ze sobą całej swojej 
biblioteki gier i zawodowego portfolio – gdziekolwiek się udajesz.

ZOBACZ RÓŻNICĘ,  
JAKĄ ROBI 144 HZ

Zwycięstwo często rozstrzyga się w ciągu ułamka sekundy. Na su-
perszybkim ekranie z częstotliwością odświeżania sięgającą 144 Hz 
wychwycisz każdy moment bitwy. Błyskawiczne odświeżanie ekra-
nu pozwala w pełni wykorzystać moc wydajnej karty graficznej, 
uwalniając jej potencjał do superpłynnych efektów wizualnych przy 
naprawdę wysokim poziomie FPS

ROG STRIX G G531/G731

• Intel® Core™ i7 9750H
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2070
• 8 GB GDDR6 VRAM
• Windows 10 Pro – ASUS zaleca
• Windows 10 Pro
• Maks. 32 GB DDR4 2666 MHz 

SDRAM
• SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 128 GB / 

256 GB / 512 GB / 1 TB
• SSHD 5400 rpm o maks. poj, 1 TB
• 15,3-calowy ekran Full HD 

(1920×1080), matryca klasy IPS, 
120 Hz, 3 ms, 100% sRGB

• Podświetlona klawiatura typu 
chiclet, N-key rollover, oświetlenie 

RGB w jednej strefie, oświetlenie 
RGB w czterech strefach, Aura Sync, 
klawisze skrótów (zmniejszenie gło-
śności, zwiększenie głośności, wyci-
szenie, HyperFan, Armoury Crate)

• Karta Wi-Fi Intel® 802.11ac (2×2) 
klasy gigabitowej z technologią 
RangeBoost

• Zasilacz 230 W / 150 W
• 360 × 275 × 25,8 mm
• 2,39 kg
• Roczna globalna gwarancja 

(*Warunki mogą być różne w zależ-
ności od kraju)

• Intel® Core™ i7 9750H
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2070
• 8 GB GDDR6 VRAM
• Windows 10 Pro – ASUS zaleca
• Windows 10 Pro
• Maks. 32 GB DDR4 2666 MHz 

SDRAM
• SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 128 GB / 

256 GB / 512 GB / 1 TB
• SSHD 5400 rpm o maks. poj, 1 TB
• 17,3-calowy ekran Full HD 

(1920×1080), matryca klasy IPS, 
144 Hz, 3 ms, 100% sRGB

• Podświetlona klawiatura typu 
chiclet, N-key rollover, oświetlenie 

RGB w jednej strefie, oświetlenie 
RGB w czterech strefach, Aura Sync, 
klawisze skrótów (zmniejszenie gło-
śności, zwiększenie głośności, wyci-
szenie, HyperFan, Armoury Crate)

• Karta Wi-Fi Intel® 802.11ac (2×2) 
klasy gigabitowej z technologią 
RangeBoost

• Zasilacz 230 W / 150 W
• 399,73 × 293,44 × 26,5 mm
• 2,85 kg
• Roczna globalna gwarancja 

(*Warunki mogą być różne w zależ-
ności od kraju)

INTEL® CORE™

I7-9750H
CPU

NOWATORSKI

UKŁAD TERM. 3D
DESIGN

NVIDIA® GEFORCE

RTXTM 2070
GPU

INTELIGENTNA

DWA WENT.
ARCHITEKTURA

NVME PCIE

1 TB
SSD

WYDAJNE

12 V
WENTYLATORY

* Rzeczywiste specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
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Zrewolucjonizuje Twój sposób rozgrywki 

Laptopy z reguły dysponują ograniczonymi możliwościami chłodzenia oraz wymuszają stałą pozycję użytkownika, która jest 
niepotrzebnie sztywna jak na sprzęt zastępujący komputer stacjonarny. Dlatego na nowo opracowaliśmy jego konstrukcję. ROG 
Mothership to przenośny superwydajny komputer z systemem Windows 10 Pro o nowatorskiej stojącej konstrukcji, która zwięk-
sza możliwości chłodzenia zainstalowanej w nim fabrycznie podkręconej karty graficznej GeForce RTX™ 2080 oraz procesora 
Intel® Core™ i9 dziewiątej generacji. Dostępne są wersje z różnymi ekranami z technologią G-SYNC™: opcja z bogatą w detale roz-
dzielczością 4K oraz wersja z superszybkim odświeżaniem 144 Hz. Ponadto wykorzystasz zalety odłączanej klawiatury i dostosu-
jesz ją do swojego stylu gry. Dyski SSD skonfigurowane w macierzy RAID oraz karta sieciowa 2.5G razem zapewniają ultraszybką 
pracę i doskonałą wydajność w każdym elemencie tej rewolucyjnej maszyny gamingowej.

17,3"

GeForce RTX™ 
2080 GPU

Maks.  
64 GB DDR4

SSD  
w macierzy 
RAID 

Ekran 4K UHD 
ze 100% pokryciem 
przestrzeni barwnej 
Adobe RGB

Inteligentny 
układ  
chłodzenia

Aura Sync

ROG MOTHERSHIP 
Zrewolucjonizuje Twój sposób rozgrywki
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PRZENIEŚ SWÓJ SPRZĘT  
NA NOWY POZIOM WYDAJNOŚCI

ROG Mothership podnosi poprzeczkę w kwestii mocy obliczeniowej, oferując fabrycznie pod-
kręcone układy GPU i CPU, które ponadto mają odblokowane mnożniki do dalszego podkrę-
cania. Karta GeForce RTX™ 2080 jest taktowana z częstotliwością do 1880 MHz przy mocy 
200 W w trybie Turbo oraz dysponuje 8 GB pamięci GDDR6 VRAM taktowanej z częstotliwo-
ścią 7200 MHz, natomiast procesor Intel® Core™ i9 dziewiątej generacji oferuje nieposkromio-
ną moc ośmiu rdzeni i 16 wątków do zadań mocno obciążających system.* Dochodzą do tego 
jeszcze maksymalnie trzy dyski SSD NVMe skonfigurowane w macierzy RAID 0, przy czym 
dwa z nich są podłączone do procesora dla uzyskania niesamowitych prędkości 8700 MB/s.

*Jeśli nie określono inaczej, dane zostały ustalone na bazie teoretycznej wydajności. Rzeczywista wydajność może 
być inna w praktycznym zastosowaniu.

NOWA KONCEPCJA FORMATU OBUDOWY

Każda obudowa jest wykrawana z jednego kawałka aluminium w precyzyjnym procesie ob-
róbki CNC. Obudowa ma teraz format stojący, co poprawia cyrkulację powietrza i umożliwia 
zastosowanie bardziej smukłej i mobilnej konstrukcji. Spoczywa ona na bezstopniowo pracu-
jących zawiasach, dzięki czemu sprawdzi się na dowolnej przestrzeni, a możliwość oddziele-
nia od klawiatury zapewnia dodatkową wszechstronność. Możesz teraz odłączyć klawiaturę 
i zmienić jej położenie, aby uzyskać swoją idealną pozycję gamingową, czy też wymienić ją 
na swoją ulubioną klawiaturę desktopową. ROG Mothership możesz wykorzystać w drodze 
lub jako centrum napędzające pełnowymiarową stację bojową w domu.

WYBIERZ SPOŚRÓD 
NAJLEPSZYCH PANELI KLASY IPS

Zanurz się w przepięknej grafice wyświetlanej na jednym z dwóch 
dostępnych ekranów 17,3 calowych. Wybierz wersję z niesamowicie 
bogatym w detale obrazem w 4K i szerszym spektrum wyjątkowo 
intensywnych kolorów. Ewentualnie zdecyduj się na szybszy panel 
Full HD, który oferuje częstotliwość odświeżania 144 Hz i szybkość 
reakcji 3 ms, dzięki czemu idealnie nadaje się do rozgrywki o szybkiej 
akcji. Oba warianty wykorzystują technologię G-SYNC™ do zapewnia-
nia płynnej rozgrywki przy mniejszej liczbie opóźnień pomiędzy źró-
dłem sygnału a wyświetleniem obrazu i bez efektu „rwania” obrazu.

• Intel® Core™ i9-9980HK
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 (Boost Clock: 1880 MHz, 200 W) z 8 GB GDDR6 

VRAM
• Windows 10 Pro
• Maks. 64 GB DDR4 2666 MHz SDRAM (dwukanałowej)
• 3 × SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 ×4 512 GB
• 17,3-calowy ekran 4K UHD (3840×2160), matryca klasy IPS, 60 Hz, 25 ms, 

100% Adobe RGB, G-SYNC®

• 17,3-calowy ekran Full HD (1920×1080), matryca klasy IPS, 144 Hz, 3 ms, 
100% sRGB, G-SYNC®

• Odłączana klawiatura z możliwością podłaczania przewodowo lub bezprze-
wodowo, podświetlona klawiatura typu chiclet, N-key rollover, podświetlenie 
RGB każdego klawisza z osobna, Aura Sync, skok klawiszy 2,5 mm, zakrzy-
wienie nasadek klawiszy: 0,3 mm

• 2 × zasilacz 280 W
• Karta Wi-Fi Intel® Wi-Fi 6 klasy Gig+ (802.11ax)
• 410 (szer.) × 320 (gł.) × 29,9 (wys.) mm
• 4,8 kg
• Roczna globalna gwarancja (*Warunki mogą być różne w zależności od kraju)

ROG MOTHERSHIP GZ700GX

ODŁĄCZANA
KLAWIATURA

INTEL® CORE™ 

I9-9980HK

CNC
JEDNOCZĘŚCIOWA OBUDOWA

NVIDIA® GEFORCE

RTX™ 2080
3 NVME SSDS

RAID 0

* Niezależne podświetlenie klawiszy F1~F12 tylko na ikonie skrótu. / * Rzeczywiste specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
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Smukła konstrukcja. Wielkie możliwości.

ROG Zephyrus S wyznacza nowy standard w zakresie ultrasmukłych laptopów gamingowych z systemem Windows 10 Pro. 
Teraz jego aspiracje są jeszcze większe, ponieważ oferuje 17-calowy ekran z superwąską ramką w obudowie o grubości zaledwie 
18,7 mm. W maksymalnej konfiguracji Zephyrus S GX701 jest wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX™ 2080 oraz procesor 
Intel® Core™ i7 9ej generacji. Możesz całkowicie zanurzyć się w obrazie wyświetlanym na matrycy oferującej 144 Hz / 3 ms oraz 
paletę kolorów zatwierdzonych przez Pantone®, jak również skorzystać z zaprojektowanego przez ROG ekskluzywnego przełączni-
ka GPU do zmieniania trybów: G-SYNC™ do rozgrywki lub Optimus do oszczędzania baterii.

17,3"

GeForce RTX™ 
2080 GPU

Maks.  
32 GB DDR4 HyperDrive

Ekran  
144 Hz / 3 ms AAS Aura Sync

ROG Zephyrus S GX701
Smukła konstrukcja. Wielkie możliwości.
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SPEKTAKULARNE EFEKTY WIZUALNE: 
MIESZANKA SZYBKOŚCI I PRECYZJI

Superwąskie ramki sprawiają, że jeszcze bardziej wciągasz się w akcję treści wyświetlanych 
na ekranie klasy IPS 144  Hz. Wysoka częstotliwość odświeżania zapewnia bardziej płynną 
rozgrywkę i redukuje opóźnienia pomiędzy źródłem sygnału a wyświetleniem obrazu. Ponadto 
czas reakcji od szarego do szarego na poziomie 3  ms gwarantuje jeszcze większą ostrość 
obrazu bez efektów rozmycia. Wysoka precyzja wyświetlania barw ma decydujące znaczenie 
dla twórców treści, dlatego ogromnym atutem jest fabryczna kalibracja kolorów oraz technologia 
ProArt™ TruColor, dzięki którym uzyskano paletę zatwierdzoną przez Pantone®.

NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWY 
17-OCALOWY LAPTOP GAMINGOWY

Wyświetlanie treści na dużym ekranie normalnie wymaga zastosowania większe-
go laptopa. ROG Zephyrus S jest jednak inny, ponieważ dysponuje smukłą ramką 
oraz sprytnie zaprojektowaną konstrukcją, co czyni go najbardziej inteligentnym 
laptopem w swojej klasie sprzętowej. Dzięki kompaktowym rozmiarom umożli-
wiającym zintegrowanie 17 calowego ekranu w 15 calowej obudowie możesz 
komfortowo używać go w podróży. Elegancka obudowa wykonana ze stopu ma-
gnezu pasuje do toreb/plecaków o standardowych wymiarach(*) i jest wystarcza-
jąco wytrzymała, aby sprostać trudom codziennego użytkowania.

SZYBKO PRZEŁĄCZYSZ  
TRYBY WYDAJNOŚCI

Dwa tryby pracy dzięki ekskluzywnemu przełącznikowi GPU od ROG. 
Tylko kilkoma kliknięciami można przełączać laptopa ROG Zephyrus 
S z trybu wspomagającego rozgrywkę w tryb energooszczędny. Tryb 
G-SYNC synchronizuje kartę graficzną z ekranem, zapewniając bardziej 
płynną rozgrywkę przy mniejszych opóźnieniach pomiędzy źródłem sy-
gnału a wyświetleniem obrazu oraz z grafiką pozbawioną zacinania. Tryb 
Optimus natomiast wyłącza wydzieloną kartę graficzną w celu oszczę-
dzania energii podczas codziennej pracy i rozrywki.

• Intel® Core™ i7-9750H
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2080
• Windows 10 Home / Windows 10 Pro – ASUS zaleca Windows 10 Pro
• Maks. 24 GB DDR4 2666 MHz SDRAM
• SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 ×4 1 TB / SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 ×2 512 GB / 1 TB
• 17,3-calowy ekran Full HD (1920×1080), matryca klasy IPS, 144 Hz, 3 ms, 

100% sRGB, G-SYNC, walidacja Pantone®

• Niezależne podświetlenie RGB: podświetlana klawiatura typu chiclet, AURA 
SYNC, obsługa technologii N-key, skok klawiszy 1,4 mm

• Zasilacz 230 W
• 39,9 (szer.) × 27,2 (gł.) × 1,87 (wys.) mm
• 2,7 kg
• Roczna globalna gwarancja (*Warunki mogą być różne w zależności od kraju)

ROG ZEPHYRUS S GX701GXR

NAJSMUKLEJSZY

18.7 MM
SMUKŁA

ROG ZEPHYRUS S  
(GX701)

399 × 272 × 18,7 mm 

INNY TRADYCYJNY 
LAPTOP 17”

424 × 332 × 29,9 mm

81%
STOSUNEK 
EKRANU DO 
OBUDOWY

17-CALOWY
EKRANU

6,9 MM
SUPERWĄSKIE 
RAMKI

15-CALOWY
KONSTRUKCJA

TRYB G-SYNC 
GAMING NA  
PEŁNEJ MOCY

TRYB OPTIMUS
OSZCZĘDNOŚĆ BATERII 
DO WIELOZADANIOWOŚCI

23%
MNIEJSZY NIŻ 
KONWENCJONALNE 
LAPTOPY 17-CALOWE

* Niezależne podświetlenie klawiszy F1~F12 tylko na ikonie skrótu. / * Rzeczywiste specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
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Smukły, a pomimo tego superwydajny

Po tym, jak pierwszy model Zephyrus na nowo zdefiniował pojęcie ultrasmukłego laptopa gamingowego, zespół ROG stworzył lap-
topa umożliwiającego hardcorową rozgrywkę w systemie Windows 10 z obudową o jeszcze węższym profilu i superwąską ramką. 
ROG Zephyrus S wykorzystuje nowatorskie rozwiązania inżynieryjne do chłodzenia swojej karty graficznej GeForce RTX™ 2080 
oraz procesora Intel® Core™ i7 dziewiątej generacji, dzięki czemu możesz całkowicie zanurzyć się w efektach wizualnych wyświe-
tlanych na bezkompromisowym ekranie o parametrach 240 Hz / 3 ms z paletą kolorów zatwierdzoną przez Pantone®.

15,6"

GeForce RTX™ 
2070 GPU

Maks.  
24 GB DDR4 HyperDrive

Ekran 
240 / 3 ms AAS Aura Sync

ROG ZEPHYRUS S GX531
Smukły ale mocarny
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SZYBKA MATRYCA W WĄSKICH RAMKACH

Superwąskie ramki sprawiają, że jeszcze bardziej wciągasz się w akcję treści wyświetla-
nych na ekranie klasy IPS 240 Hz. Superszybka częstotliwość odświeżania zapewnia niesa-
mowicie płynną rozgrywkę i redukuje do minimum opóźnienia pomiędzy źródłem sygnału 
a wyświetleniem obrazu. Ponadto czas reakcji od szarego do szarego na poziomie 3 ms 
gwarantuje jeszcze większą ostrość obrazu bez efektów rozmycia. Dzięki zastosowaniu 
pełnej przestrzeni barwnej sRGB oraz ekranu szerokokątnego laptop ROG Zephyrus S łączy 
w sobie szybkość z pięknem – bez żadnych kompromisów.

NOWY STANDARD 
W ULTRAMOBILNEJ ROZGRYWCE 

Inteligentna konstrukcja i doskonałe wykonanie są nieodzowne, aby móc 
umieścić najbardziej zaawansowane chipy w najsmuklejszym jak dotąd 
laptopie gamingowym. Mierząc jedynie 15,35~16,15  mm w profilu, ROG 
Zephyrus S oferuje kartę graficzną GeForce RTX™ 2080 z technologią 
Max-Q oraz najnowszy procesor Intel® Core™ i7. Jest to więc wyjątkowo 
mobilny i wydajny laptop, który świetnie sprawdzi się dla osób dużo podró-
żujących. Jednym płynnym ruchem ukrytych zawiasów nożycowych moż-
na go przekształcić ze smukłego asystenta w mocny sprzęt gamingowy.

INTELIGENTNY SYSTEM CHŁODZENIA

Inteligentna strategia chłodzenia opracowana przez ROG to mieszanka odpo-
wiednich funkcji i ustawień systemowych dla zapewnienia najlepszych wrażeń 
możliwych do uzyskania przy danej obudowie i komponentach – i to w każdym 
rodzaju zastosowań. W laptopie Zephyrus S zastosowano nasze nowatorskie 
rozwiązanie Active Aerodynamic System (AAS), które otwiera dodatkowe otwo-
ry wentylacyjne w celu zwiększenia przepływu powietrza o 22%, podczas gdy 
samooczyszczający się moduł termiczny wydala pył, wydłużając w ten sposób 
żywotność komputera. Oprogramowanie ROG Armoury Crate umożliwia płynne 
przełączanie pomiędzy trybami operacyjnymi w celu optymalnego dostosowania 
wydajności i poziomu emisji hałasu do danego zadania.

• Intel® Core™ i7-9750H
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2080
• Windows 10 Pro
• Maks. 24 GB DDR4 2666 MHz SDRAM (8 GB zainstalowane fabrycznie)
• SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 ×4 1 TB
• 15,6-calowy ekran Full HD (1920×1080), matryca klasy IPS, 144 Hz, 3 ms, 

100% sRGB, HDR, VESA400
• 15,6-calowy ekran Full HD (1920×1080), matryca klasy IPS, maks. 240 Hz, 

3 ms, 100% sRGB, walidacja Pantone®

• Klawiatura typu chiclet, oznaczone klawisze WASD, N-key rollover, oświetle-
nie RGB w czterech strefach, Aura Sync, skok klawiszy 1,2 mm

• Zasilacz 230 W
• 360 (szer.) × 268 (gł.) × 15,35~16,15 (wys.) mm
• 2,1 kg
• Roczna globalna gwarancja (*Warunki mogą być różne w zależności od kraju)

ZEPHYRUS S GX531GXR

GEFORCE

RTX™ 2080
90W TGP

240 HZ
CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ODŚWIEŻANIA

6 RDZENI

CORE I7 
CPU

3 MS
CZAS 
REAKCJI

1 TB
NVME SSD

250 ŻEBER
CZTERY RADIATORY

5 RUREK 
CPU GPU VRM

PRZECIWKURZOWE
SAMOOCZYSZCZAJĄCE SIĘ WENT.

WENT.12V
83 ŁOPATEK W KAŻDYM 

100%
CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ODŚWIEŻANIA

* Rzeczywiste specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
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Uwolnij bestię

Laptop ROG G703 podnosi poprzeczkę w zakresie rozgrywki na komputerach z systemem Windows 10 Pro, dysponując mocą 
konkurującą z aktualnymi gamingowymi komputerami desktopowymi – dzięki zastosowaniu fabrycznie podkręconego procesora 
Intel® Core™ i9 dziewiątej generacji oraz karty graficznej NVIDIA® GeForce RTX™ 2080. Ekran z matrycą klasy IPS o parametrach 
144 Hz / 3 ms gwarantuje, że intensywne starcia w trakcie gry będą wyświetlane płynnie i z najwyższą ostrością obrazu. Technologia 
G-SYNC™ jeszcze bardziej udoskonali Twoje wrażenia gamingowe, eliminując efekt „rwania” obrazu i minimalizując zacinanie się 
klatek animacji, natomiast przełączenie do trybu Optimus zapewni Ci dłuższy czas pracy baterii do codziennej wielozadaniowości. 
Trzy dyski SSD typu NVMe® PCI Express® pracujące w konfiguracji RAID 0 gwarantują najszybsze rozwiązanie dyskowe spośród 
wszystkich laptopów dostępnych na rynku. Dzięki temu masz szybki dostęp do swojej biblioteki gier praktycznie w każdym miejscu, 
a zintegrowana karta Ethernet 2,5G oraz gigabitowa karta Wi-Fi firmy Intel® podnoszą poprzeczkę w zakresie łączności sieciowej.

17,3"

GeForce RTX™ 
2080 GPU

Maks.  
64 GB DDR4

3 SSD  
w macierzy 
RAID 0

Ekran  
144 Hz / 3 ms 

Inteligentny 
układ  
chłodzenia

Aura Sync

ROG G703
Uwolnij bestię

*Jeśli nie określono inaczej, dane zostały ustalone na bazie teoretycznej wydajności. Rzeczywista wydajność może być inna w praktycznym zastosowaniu.
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INTELIGENTNY UKŁAD CHŁODZENIA – 
PRZEMYŚLANY I EFEKTYWNY

Inteligentna strategia chłodzenia opracowana przez ROG to mieszanka odpo-
wiednich funkcji i ustawień systemowych dla zapewnienia najlepszych wrażeń 
możliwych do uzyskania przy danej obudowie i komponentach – i to w każdym 
rodzaju zastosowań. Samooczyszczający się układ chłodzenia zintegrowany 
w laptopie G703 wydala cząsteczki pyłu i zanieczyszczenia na zewnątrz obudo-
wy, wydłużając jej żywotność. Dodatkowo środek termoprzewodzący w postaci 
ciekłego metalu ulepsza wymianę ciepła od procesora, natomiast ultrawąskie 
żebra rozszerzają powierzchnię chłodzącą dla efektywnego rozpraszania ciepła 
za pomocą czterech radiatorów. W trakcie pracy i rozgrywki oprogramowanie 
ROG Armoury Crate płynnie przełącza pomiędzy trybami operacyjnymi w celu 
zoptymalizowania wydajności i poziomu emisji hałasu do zadania, jakie aktualnie 
wykonujesz. 

*Ciekły metal jest zastosowany wyłącznie w konfiguracjach laptopa G703GXR z procesorem Intel® 
Core™ i9 dziewiątej generacji.

PODKRĘCONY FABRYCZNIE I W PEŁNI 
ODBLOKOWANY MNOŻNIK

Napędzany fabrycznie podkręconym procesorem Intel® Core™ i9, kartą graficzną 
NVIDIA® GeForce RTX™ 2080, a także 8 GB pamięci GDDR6 VRAM.

ULTRASZYBKI EKRAN  
144 HZ / 3 MS Z OBSŁUGĄ  
NVIDIA® G-SYNC™

Dysponując częstotliwością odświeżania 144 Hz i czasem reakcji 3 ms, 
laptop G703 zapewnia płynne i niczym niezakłócone efekty wizualne. 
Możesz przełączać pomiędzy trybem oszczędzania energii Optimus 
a trybem NVIDIA® G-SYNC™ w celu uzyskania najbardziej płynnej roz-
grywki bez zacinania i rwania obrazu.

• Intel® Core™ i9-9980HK
• NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 (Boost Clock: 1880 MHz, 200 W) z maks. 8 GB 

GDDR6 VRAM
• Windows 10 Pro
• Maks. 64 GB pamięci DDR4 2666 MHz SDRAM (dwukanałowej)
• 3 × SSD M.2 NVMe PCIE 3.0 ×4 256 GB / 512 GB
• SSHD 2,5“ 5400 rpm 1 TB
• 17,3-calowy ekran Full HD (1920×1080), matryca klasy IPS, 144 Hz, 3 ms, 

100% sRGB, G-SYNC

• Podświetlana klawiatura typu chiclet, osobne podświetlenie RGB każdego 
klawisza, Aura Sync, oznaczone klawisze WASD, klawisze skrótów: zmniejsze-
nie głośności / zwiększenie głośności / wyciszenie mikrofonu / AURA / Xbox 
/ Xsplit Gamecaster / Armoury Crate, skok klawiszy: 2,5 mm, zakrzywienie 
nasadek klawiszy: 0,3 mm

• 2 × zasilacz 280 W
• 42,5 (szer.) × 31,9 (gł.) × 4,75~5,1 (wys.) cm
• 4,7 kg
• Roczna globalna gwarancja (*Warunki mogą być różne w zależności od kraju)

ROG G703GXR

INTEL® CORE™

I9-9980HK
CPU

CIEKŁY METAL

O 13°C NIŻSZA
TEMPERATURA CPU

PODKRĘCONY DO

4.7 GHZ 
CPU

NVIDIA® GEFORCE

RTX™ 2080 
GPU

G-SYNC
WŁĄCZONY

144 HZ / 3 MS
MATRYCA KLASY IPS

100%
SRGB

* Rzeczywiste specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
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