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DÉN ŐSSZEL A GENIUS A SZE-
RÉNYEBB KERETBŐL GAZDÁL-
KODÓ JÁTÉKOSOK SZÁMÁRA  

DOBTA PIACRA A MAGYAR BILLEN-
TYŰZETKIOSZTÁSSAL IS KAP-
HATÓ A KM-G230 TÍPUSÚ K+M 
SZETTET. A Genius gaming sorozat 
többi tagjához hason lóan az egér és 
a billenty zet is kék háttérvilágítású, 
a billenty zet világítása egy gombbal 
kikapcsolható. A hatgombos egér csak a 
világító min tázatban tér el az X-G500-as 
egér t l, ezért kapjuk hozzá ugyanazt a 
CD-t. A ma gyar nyelven is telepíthet  
keze l szoftverrel állítható a világítás 

intenzitása, a villogás gyakorisága 
és az egérgombok funkciója. A fel-
bontás 500/1000/1500/2000 dpi 
közül választható, a görg  alatt lév  
világító dpi-váltógombbal is bármikor 
átkapcsolható. A váltógomb a váltás 
után néhány másodpercig az aktuális 
dpi-értéknek megfelel  frekvenciával 
villog. Három proÞ lban összesen 21 
makrót deÞ niálhatunk, a makrókat 
az egérbe épített memória tárolja. Az 
egér beállításait és a makrókat fájlba 
menthetjük és visszatölthetjük.
Az egér és a billenty zet kábele zsinór-
bevonatú, a billenty zet USB-csatla-

kozója aranyozott. Mind az egér, mind 
pedig a billenty zet kapcsolóinak ter-
vezett élettartama 10 millió kattintás, 
illetve lenyomás.
A Genius GX hangszórósorozat leg-
újabb tagja a szintén idén megjelent 
SW-G2.1 2000 típusjel , 2.1 rendsze-
r  hangszóró. Kialakítása a GX 2.1 so-
rozatnál megszokott: mélyláda, két 
szatellit hangszóró és külön dobozban 
az er sít  a szabályozószervekkel és 
a csatlakozókkal. Látványos újdonsá-
ga, hogy a mélyláda a basszus erejé-
nek és ritmusának megfelel en pulzá-
ló kék LED-del világít. Az er sít  el -
lapján a hanger t és a mély hangszín 
kiemelését tudjuk szabályozni, továb-

bá három csatlakozó kapott még itt 
helyet: a fejhallgató, a mikrofon-be-
menet és egy vonalbemenet. Ez utób-
bival bármilyen mobileszközhöz, tele-
fonhoz vagy MP3-lejátszóhoz csatla-
koztatható. Két további bemenetet, 
egy jackfoglalatot és egy RCA-párt a 
hátoldalon találunk. Az er sít  három 
bemenetére kötött jelforrások között 
a source feliratú gombbal tudunk át-
váltani. A hanger szabályzó háttérvi-
lágításának színe a választott forrás-
nak megfelel en piros, kék vagy zöld.
A mélyláda RMS-teljesítménye 29 
watt, a szatellitdobozoké 8-8 watt, 
utóbbiak hátlapjuk kialakítása révén 
egyszer en falra is akaszthatóak. (x)
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OKAT FEJLŐDÖTT A PC-S 
LÉGHŰTÉS AZ UTÓBBI ÉVEK-
BEN, ÍGY MA MÁR NEM TEL-

JESÍTHETETLEN KÉRÉS  A CSEN-
DES, DE HATÉKONY, TUNINGRA 
KAPHATÓ PROCESSZORHŰTŐ. Per-
sze nem lesz olcsó, és arra is oda kell Þ -
gyelnünk, hogy a h t  elférjen a gépünk-
ben. Merthogy a nagy h tési teljesít-
ményhez óriási méret is kell. A Tisis a 
toronyh t k között is az egyik legna-
gyobbnak számít tömegben, méretben 
egyaránt, cserébe viszont komoly h tési 
teljesítményre képes.
A Tisis multiplatformos, a dobozban min-
denféle processzorfoglalathoz megta-
láljuk a kiegészít  keretet. Ezeket sze-
rencsésen feliratozták, a leírásban pedig 
platformra lebontott szerelési segédletet 
találunk. A teszt során nekünk meggy lt 
a bajunk a magas RAM-modulokkal, mert 
a Tisis a DIMM-foglalatokra és a VRM-
h t re is alaposan rálóg. Normál magas-
ságú RAM-mal már nem volt gond, a má-
sodik, DC-s ventilátor azonban így is csak 
a hátlapi oldalra fért fel.

A h tési teljesítmény pontosan olyan, 
amilyet egy ekkora monstrumtól elvá-
runk – a Core i7-4770K-t 31-32 Celsi-
us fokon tartja üzem közben, és ez hu-
zamos terhelés alatt sem megy 52 fok 
fölé. Alap órajelek mellett nagyon csen-
des, és bármilyen CPU-t leh t a Tisis, 
de nyugodtan használhatjuk tuningra 
is, nem fogunk csalódni. A negatívumok 
között a bordák alsó részének kialakí-
tását említhetnénk, ahol egy kis lépcs -
zetes bevágás sokat segített volna a 
memóriakompatibilitáson, illetve mind-
két ventilátor lehetett volna PWM-es.
Az ár meglep en barátságos – a vetély-
társaknál sokkal olcsóbban, 20 ezer fo-
rintért miénk lehet a Tisis, amely tekin-
tet nélkül a TDP-re minden CPU-t leh t, 
s t, a kisebb, kompakt vízh téseknek is 
tud kellemetlen perceket okozni. Összes-
ségében nagyon meg voltunk elégedve 
a Tisisszel. Óriási, és jól néz ki, így min-
denképpen dísze lesz bármelyik játékos 
PC-nek. Mindehhez egyszer  szerelés, jó 
használati utasítás és min ségi kompo-
nensek tartoznak.
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Specifikáció:
minden modern Intel és 

AMD foglalattal kompati-

bilis, 5 hőcsőves, alumíni-

um bordák, dupla tornyos 

kivitel, 140≈130≈166,5 

mm, 1050 g, két darab 

140 mm-es, 25 mm vas-

tag, 600-1000 RPM-es 

PWM és DC ventilátor, 

23 dB maximális zajszint

Pro:
dupla tornyos kialakítás, 

két darab, csendes ven-

tilátor, jó teljesítmény, 

olcsó

Kontra:
a mérettel vigyázzunk, 

a második ventilátor 

csak DC
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