
RADIUM GHOST GT-R PLUSZ PC
 Belevaló gamer-PC egyszerűen, stílusosan

NEM KELL AGGÓDNOD A SZAG-
GATÁS, A LEBUTÍTOTT GRAFI-
KA MIATT, HA ERRE A GÉPRE 

SZAVAZOL. ILYEN AZ, AMIKOR A DÖ-
GÖS KÜLSŐ ERŐS BELSŐVEL TALÁL-
KOZIK. Megpillantva egy világító, dizájnos 
házba rejtett gamer-PC-t, sokan azt gon-
dolják, hogy az bizony elérhetetlenül drá-
ga mulatság. Ez sokáig igaz is volt, azon-
ban a PC-s komponensek fejlődésével sok 
minden megváltozott a játékra szánt szá-
mítógépek világában is: például az, hogy el-
érhető áron is lehet erős gamergépünk. Ha 
pedig nem szeretnénk napokat, heteket töl-
teni azzal, hogy összezavarjanak a lelkes fó-
rumozó megmondóemberek, vagy fáradsá-
gos kutatómunkával mi válogassuk össze a 
komponenseket, itt az ideje egy készre sze-
relt játék-PC után nézni. Ne adjunk esélyt 
annak, hogy átvágjanak minket valamilyen 
szupermarketes összeállítással vagy raktá-
ron maradt kacattal, van helyette egy sok-
kal jobb tanácsunk: ugorj fejest a PC Mas-
ter Race csodálatos világába a Ghost GT-R 
Plusz konfigurációval.

CSILLOGÓ PÁNCÉL
Fényes és koromfekete, leginkább egy 
versenyautó elejére hasonlító Aerocool 
Cruisestar házba került a Radium Ghost 
GT-R Plusz konfigurációja. A ház előlap-
ja alul fémhálós, amely mögé egy világí-
tó, 12 cm-es ventilátor került, felül pe-
dig fényes, fekete pajzs rejti az 5,25 co-
los meghajtóhelyet. Felül mindössze a ki-be 
kapcsoló gombot találjuk, amelynek háttér-
világítása egyben a HDD-aktivitást is mu-
tatja. Az előlapi portok sem maradtak le, 

csupán felülre költöztek, és ha már van ele-
gendő hely, mindjárt négy USB-t is kapunk, 
két USB 2.0 és két 3.0 leosztásban. A gép-
ház oldalán ott találjuk a plexiablakot, hogy 
irigyeink megcsodálhassák PC-nk belse-
jét is, továbbá még két ventilátort is elrej-
tettek a házban, hogy a hűtéssel se legyen 
gondunk. A külsőre tetszetős ház a meg-
felelő szellőzés mellett a hangtompításban 
is jól teljesít: hiába játszunk órákig a leg-
újabb 3D-s játékokkal, zajtól, zúgástól nem 
kell tartanunk.

MEGBÍZHATÓ ERŐ
Aki nem szeretne vadonatúj gamerPC-
jében turkálni, annak is érdemes pár per-
cet rászánnia a gép belsejének megcsodá-
lására akár a plexiablakon keresztül, akár 
az oldallapokat leszerelve. Odabent ugyan-
is nem az otthon összetákolt gépek ku-
sza kábeldzsungele és a hanyagul csavaro-
zott komponensek veszélyes kártyavára fo-
gad, hanem pedáns rend, minden kábelnek, 
csatlakozónak pontosan megvan a helye. Ez 
ugyebár jól néz ki, továbbá a hűtés hatásfo-
kát sem rontja a sok zsinór.
A mesterien összeállított gép esetében 
nem kell attól tartanunk, hogy lejárt kom-
ponenseket, zsákutcaplatformot kapunk. A 
Ghost GT-R Plusz alapja egy MSI B250M 
Gaming lap, amely a legújabb generációs 
Intel LGA1151 processzorokat is támogató 
chipkészletre épül. Az alaplap meghatároz-
za, meddig tudjuk később bővíteni PC-nket, 
ez esetben igen sokáig: a lap kezeli akár a 
Core i7 CPU-kat is, az M.2-es NVMe SSD-
ket, sőt, a hátlapi kivezetésekhez egy USB 
Type-C-csatlakozó is került.

Gamergépről lévén szó fontos, hogy mi is 
került az alaplapba. A CPU-val sokáig nem 
lesz gondunk, a négymagos Intel Core i5-
7500 kiváló teljesítményt nyújt, és egészen 
erős, csúcskategóriás videokártyákat is 
könnyedén meghajt. A 8 GB RAM manap-
ság az ideális választás rendszermemóriá-
ból, amit a Radium azzal fejelt meg, hogy 
itt passzív hűtésű, világító modult kapunk.
A legfontosabb a videokártya, amelyből 
egy GeForce GTX 1050 Ti-re esett a vá-
lasztás. Ez a középkategória felső szeg-
mensébe sorolható, méghozzá azért, mert 
full HD felbontásban (1080p) minden já-
tékkal elbánik, nem kell szaggatástól, lassu-
lástól tartanunk, miközben fogyasztása na-
gyon alacsony. Ennek ellenére egy túlmére-
tezett, 80 Plus Bronze minősítésű, csendes 
Kolink 500 wattos tápegység is került a 
Ghost GT-R Plusz gépbe, így bővítésnél a 
tápegységet nem kell leváltanunk.
Hogy ne érezzük úgy, ajándék nélkül távo-
zunk a pénztártól, egy MSI B1 gameregér 
és el-, illetve visszaszállításos garancia is 
jár a PC-hez, de talán ennél is fontosabb, 
hogy a vásárlással nem kötjük magunkat 
végérvényesen egyetlen konfigurációhoz. A 
Radium Evolution Upgrade garancia lehe-
tőséget ad arra, hogy három hónapon belül 
bármelyik, számunkra gyenge (vagy erős) 
komponenst lecseréltessünk: ilyenkor a sze-
relés ingyenes, csupán az eredeti és az új, 
választott komponens közti árkülönbséget 
kell kifizetni. Akkor sem kell összetörnünk, 
ha kicsúszunk a három hónapból: ilyenkor 
egyedi megbeszélés alapján kicserélik PC-
nkben a kívánt komponenseket.
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Specifikáció:
MSI B250M Gaming 
alaplap
Intel Core i5-7500 CPU
8 GB Elixir DDR4-2133 
RAM
1 TB 7200 rpm HDD
GeForce GTX 1050 Ti 4 GB 
videokártya
Aerocool Cruisestar ház
Kolink 500 W 80 Plus 
Bronze tápegység
4704 PCMark 8
2413 pont 3DMark Time 
Spy
67,9 fps Doom
44,2 fps Rise of the Tomb 
Raider
62 fps Batman: Arkham 
Knight
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