Dane aktualne na dzień: 20-04-2021 12:08

Link do produktu: https://www.fotosoft.pl/sony-playstation-5-konsola-p-2922.html

SONY PLAYSTATION 5
Konsola
Cena

3 795,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

711719373407

Producent

Sony

Opis produktu
Oferujemy:

Kupując u nas kupujesz produkt oryginalny
Kupujesz od POLSKIEJ RODZINNEJ FIRMY istniejącej od 2008 roku
Dowód zakupu: Faktura VAT 23% lub paragon
Gwarancja producenta - 2 lata
Towar nowy, nigdy nie używany
Produkt nowy - nigdy nie używany
GWARANCJA ZWROTU - 14 dni - zgodnie z regulaminem
DARMOWA DOSTAWA
Już nie musisz czekać na kuriera - odbierz kiedy chcesz w paczkomacie

SONY PLAYSTATION 5

KONSOLA PS5 z napędem na płyty BLU-RAY
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PRĘDKOŚĆ BŁYSKAWICY

Wykorzystaj moc procesora niestandardowego, procesora graficznego i dysku SSD o pojemności 825GB ze zintegrowanym We/Wy,
stworzono nowe zasady tego, na co stać konsolę PlayStation. Co oznacza mniej czekania na loadingu!

Rozdzielczość 8k i ray tracing
Konsole PS5 obsługują wyjście obrazu 8K, które umożliwia grę w rozdzielczości nawet 4320p.
Symulacja indywidualnych promieni świetlnych pozwala tworzyć realistyczne cienie i odbicia w obsługujących technologię śledzenia
promieni w grach na PS5, co jeszcze bardziej wciąga graczy w wirtualny świat.

Wrażenia zapierające cech w piersiach
Doznaj jeszcze mocniejszych wrażeń z grania dzięki obsłudze efektów dotykowych, adaptacyjnym spustom i technologi dźwięku 3D

SZCZEGÓŁY OBRAZ JAK NIGDY DOTĄD
Nawet 120 kl/s przy odświeżaniu na poziomie 120Hz! Dzięki obsłudze odświeżania w wyświetlaczach 4K na poziomie 120Hz w
wybranych grach możesz podziwiać płynną rozgrywkę nawet w 120 klatkach na sekundę. Grając na telewizorze z funkcją HDR w
obsługujące tę technologię gry na PlayStation 5, możesz podziwiać niesamowicie żywe i intensywne barwy

Kompatybilność wsteczna – możliwość uruchamiania gier z PS4,
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NOWY KONTROLER DUALSENSE
Kontroler bezprzewodowy DualSense do konsoli PS5 oferuje realistyczne efekty dotykowe,
dynamiczne efekty „Trigger” oraz wbudowany mikrofon – a wszystko to zintegrowane w kultowej konstrukcji.
Grając możesz korzystać z efektów dotykowych w wybranych grach na PS5,
by na własnej skórze odczuwać akcję, która rozgrywa się na ekranie.
Poznaj możliwości adaptacyjnych efektów „Trigger” w wybranych tytułach na PS5.
Dzięki tej technologii opór podczas wciskania spustów na kontrolerze zmienia się w zależności od tego, co robisz w grze.

ŚCIERECZKA

Ściereczka z LOGO naszego sklepu.
Miękka ściereczka do czyszczenia. Idealna do czyszczenia gładkich powierzchni, nie powoduje zarysowań.

Wymiary: 18cm x 15 cm

.

KONSOLA ZAPLOMBOWANA

Specyfikacja techniczna konsoli
Charakterystyka
Informacje dodatkowe: Kompatybilność wsteczna – możliwość uruchamiania gier z
PS4, Technologia dźwięku 3D, Technologia śledzenia promieni, Wsparcie 8K/HDR
Pamieć RAM: 16GB GDDR6
Procesor: AMD Ryzen Zen 2 (8 rdzeni, 3.5 GHz)
Typ konsoli: PlayStation 5
Układ graficzny: AMD Radeon Navi RDNA
Parametry
Gra w zestawie: Nie
Gry w zestawie: Brak
Kolor: Biało-czarny
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Liczba kontrolerów w zestawie: 1
Rodzaj konsoli: Stacjonarna
Wyposażenie: Kontroler DualSense
Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
Techniczne
Bluetooth: Tak
Pojemność dysku twardego: 825 GB
Rodzaj czytnika: 4K UHD Blu-Ray
Wi-Fi: Tak
Złącza
Ethernet (LAN): Tak
HDMI: Tak
Liczba złączy USB: 2
USB: USB 3.1, USB typ C
Wyjście audio: Tak
Złącze Scart: Nie

wygenerowano na www.fotosoft.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

