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Accu voor Asus g58jm

AMD diehards hoeven niet te wachten tot 2018 voor Ryzen Mobile op hun gaming laptops. In

plaats daarvan kunnen ze nu een AMD-chip met de Accu Asus g58jb  ($1,499), die de volle

kracht van een desktop Ryzen 7 1700 CPU gepaard met een Radeon RX580 GPU heeft. Echter,

met die desktop-chip komt een grote desktop probleem: Heat. U zult sommige

ontzagwekkende sprekers en een stevige serie van gokken hardware krijgen, maar terwijl de

Desktop van Strix CPU een sterk sprekend punt is, zult u waarschijnlijk zijn prestaties

voordelen in gewoon gebruik niet opmerken.

De Strix heeft een goede baan van de simulatie van het uiterlijk van een metalen

chassis, hoewel het lichaam is plastic en voelt als plastic als je het aanraakt. Ik hou

van de manier waarop het deksel verschijnt, met zijn nep geborsteld aluminiumlook en

zilver rog logo (ik zal nooit graag dat logo, maar het ziet er zijn best hier) versierd

door reflecterende accentlijnen aan beide zijden. Daarnaast is er een bos van Flex in het

deksel; Het is ongelooflijk gemakkelijk om naar beneden te drukken.

Bij 16,3 x 11 x 1,3 duim en 7,1 ponden, is Strix lichtjes kleiner dan zijn concurrenten.

De oorsprong EON 17-x is maar liefst 9,8 pond en 16,4 x 11,6 x 1,5 centimeter, en de

Acer Aspire V17 Nitro Black Edition is 7 pond en 16,7 x 11,7 x 1,1 inch.

Met grootte komt ruimte voor havens, en de Accu Asus g58jk heeft ruimte voor bijna elke

accessoire of monitor die je nodig hebt. De linkerkant beschikt over een Ethernet-

aansluiting, een MiniDisplayPort, een HDMI-uitgang, een USB-type-C-poort, een USB 3,0-

poort en een hoofdtelefoonaansluiting. De rechterkant heeft een slot slot, twee meer USB

3,0 poorten en een SD-kaartsleuf.

Het display van de Strix is helder, scherp en heel kleurrijk. Ik lette op de aanhangwagen

voor Avengers: de oorlog van de oneindigheid, en ik kon de rimpels in de huid zien die

door de gele steen van de ziel wordt behandeld, en maakt uit elke kleine Goosebump op

Peter Parker wapen wanneer zijn spin betekenis afgaat. Toen ik Midden-aarde gespeeld:

Shadow of War, kon ik de bladeren op groene klimop groeien op de grond en zie de roest

groeit op een kooi in een Orc compound.

De Accu Asus g58jm is een beest, want het is het runnen van een Desktop CPU: 's 3,0

GHz, acht-core Ryzen 7 1700 CPU. Het packs ook 16 GB RAM-geheugen, een 256 Mr. 2 SATA

SSD en een TB, 5,400-rpm HDD.

Op de Geekbench 4 Overall performance test, het Inkeping een Score van 25,450, bijna

tweemaal de desktop-vervangende gemiddelde (13,240) en hoger dan zowel de EON (12,673,

Intel Core i7-7700K) en de Aspire (14, 165, Intel Core i7-7700HQ)

Strix nam 48 seconden om 4,97 GB van dossiers, een tarief van 106 megabytes per seconde

te kopiëren. Het gemiddelde is veel sneller (439,6 Mbps), en hoewel de Aspire (231,3

Mbps) was langzamer dan dat, het was nog sneller dan de Strix. De EON blies langs het
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Mbps) was langzamer dan dat, het was nog sneller dan de Strix. De EON blies langs het

veld op een krankzinnige snelheid van 1, 017,9 Mbps.

Het duurde Accu Asus g58vw  gaming laptop 4 minuten en 30 seconden te koppelen 20,000

namen en adressen op de openoffice spreadsheet macro, die achter het gemiddelde (3:26),

de Aspire (3:19) en de EON (3:47).

Je bent het beste af alleen het verlaten van de Strix aangesloten in de hele tijd. Het

duurde slechts 1 uur en 20 minuten op de laptop mag batterij test, die surfen op het

web continu via Wi-Fi. Het gemiddelde is 4:30, die de Aspire outlasted (5:30). De EON

duurde slechts 19 minuten langer dan de Strix (1:39).

De Strix wordt geleverd met een hoop gaming software. Youll ' worden naar de Accu Asus

g58jq gaming midden, wie zorgen voor zinspreuk wetenswaardigheid, temperatuur en CPU en

GPU statuut, en GameFirst IV voor prioriteren netwerk statuut voort te per-app basis.

Er is ook Sonic radar II, een visuele overlay om te laten zien waar geluiden zijn

afkomstig uit in het spel, en Sonic Studio aan te passen geluidsinstellingen.

Accu Asus g58jx maakte ook de ongelukkige beslissing om de Strix te vullen met

bloatware. Het omvat Netflix, WPS Office (woord, presentatie en spreadsheets) en de ASUS

geschenkdoos, die links naar een bos van gratis proeven van partners en andere downloads.

ASUS verkoopt de Strix met een 1-jaar garantie. Zie hoe het bedrijf uitgevoerd op onze

beste en slechtste gaming laptop merken ranking en tech support Showdown.

De ASUS ROG Strix GL702ZC is een 17,3-inch Gaming Notebook met een type klant in het

achterhoofd: AMD diehards. Als u de prestaties van een acht-core CPU voor de

productiviteit taken, krijg je een boost hier, maar het zal niet veel van een verschil in

games, die nog steeds GPU-intensief. De Radeon RX580 is vergelijkbaar met wat je zult

vinden met een nVidia GeForce GTX 1060 GPU.

Je krijgt awesome speakers en een heldere levendige display, maar de Strix verwarmt echt

snel en nauwelijks duurt op een lading. Als je het niet erg een Intel/NVIDIA combo, 's

Aspire V17 Nitro Black Edition loopt voor $1,259 met een Intel Core i7-7700HQ CPU, 16 GB

RAM en dezelfde opslagruimte als de Strix. Het display is niet zo helder, maar je nog

steeds uitstekend geluid, 4 uur meer levensduur van de batterij en een meer comfortabel

toetsenbord. Dat CPU, echter, is niet zo krachtig als het gaat om productiviteit.
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