INFORMACJA PRASOWA

CREATIVE: PROCESOR SOUND
CORE3D JUŻ W POLSCE!
Premiera pierwszych produktów wykorzystujących najnowszy procesor
dźwięku Sound Core3D™ - karta Sound Blaster Recon3D w zestawie ze
słuchawkami dla graczy dostępna pod koniec listopada 2011.
Warszawa, 23 listopada 2011: Firma PowerSales International, wyłączny
autoryzowany przedstawiciel firmy Creative wprowadza na rynek mobilną kartę
dźwiękową, wykorzystującą czterordzeniowy procesor dźwięku Sound Core3D™.
Sound Blaster Recon3D to pierwsze w historii zewnętrzne urządzenie USB posiadające
wszystkie zalety tradycyjnej karty dźwiękowej. Niezależnie
od tego, jaką platformę sprzętową wykorzystujemy
podczas gry, już teraz doświadczymy legendarnego
dźwięku technologii Sound Blaster. Procesor otwiera
nową epokę dźwięku w grach komputerowych, oferując
wyjątkowe przetwarzanie dźwięku, dostępne wcześniej
tylko w wewnętrznych kartach dedykowanych platformie
PC. Dodatkowo, takie rozwiązania, jak technologie THX
Surround, THX Crystalizer i THX® TruStudio Pro zapewniają przyspieszenie sprzętowe i
poprawiają jakośd dźwięku w grach komputerowych. Uzyskane efekty dźwiękowe
zapewniają niespotykany dotąd poziom realizmu i niesamowite efekty przestrzenne,
sprawiając wrażenie otaczania użytkownika przez wirtualne głośniki, przewyższając
parametry dla rozwiązao 5.1 lub 7.1.
Karta będzie dostępna osobno lub w
bezprzewodowym zestawie audio Sound Blaster
Recon3D Omega Wireless, polecanym
szczególnie pasjonatom gier komputerowych.
Zestaw wykorzystuje technologię
bezprzewodową TacticLink™ , która - bez
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kompresji - zapewnia przesyłanie dźwięku bez opóźnieo i przestojów z konsoli Xbox
360, PlayStation 3, komputera PC bądź Mac.
Sugerowane ceny detaliczne brutto:


karta Sound Blaster Recon3D 479 PLN;



zestaw Sound Blaster Recon3D Omega Wireless: 999 PLN.

Nowości objęte 24 miesięczną gwarancją producenta.
Creative - światowy lider w dziedzinie produktów przeznaczonych do cyfrowej rozrywki, współpracujących
z komputerami osobistymi i Internetem. Firma zasłynęła z produkcji kart dźwiękowych Sound Blaster
rozpoczynając multimedialną rewolucję. Dziś Creative stanowi awangardę rozrywki cyfrowej na platformie
PC, m.in. dzięki wielokrotnie nagradzanym odtwarzaczom MP3 serii Zen. Nowoczesne rozwiązania
sprzętowe, opatentowane technologie, oprogramowanie i usługi, wykorzystujące możliwości Internetu,
dostarczają klientom wysokiej jakości rozrywkę - zawsze i wszędzie. Creative rozszerza możliwości
komputerów osobistych poprzez szeroki zakres wewnętrznych i zewnętrznych kart dźwiękowych z rodziny
Sound Blaster, interaktywnych produktów PDE, takich jak odtwarzacze MP3, przenośne centra rozrywki,
głośniki multimedialne i słuchawki, a także kamery internetowe oraz inne peryferia przeznaczone dla
komputerów.
PowerSales International – firma świadcząca usługi zarządzania procesami sprzedaży i marketingu. Firma
PowerSales International powstała w marcu 2009 r. i jest prowadzona przez Marcina Kindlera,
wieloletniego Dyrektora biura Creative Labs na Europę Centralną i Wschodnią. Olbrzymie doświadczenie
zarządu PowerSales International we wprowadzaniu i prowadzeniu marki Creative przez ostatnie 11 lat
daje pewnośd zachowania najwyższych standardów współpracy z partnerami i klientami koocowymi.
Współpraca PowerSales International z Creative Labs opiera się na zasadach outsourcingu. Umożliwia to
optymalizacje kosztów i łatwiejsze dostosowanie działao producenta do potrzeb lokalnych rynków. Dzięki
podpisanej w 2011 roku umowie z firmą Disruptive Limited, PowerSales International został wyłącznym
autoryzowanym przedstawicielem marki GEAR4 w Polsce i Europie Środkowowschodniej i zarządza jej
procesami sprzedaży i marketingu. Więcej na stronie: www.powersales.pl oraz na
www.facebook.com/creativepolska.
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