ASUS ROG STRIX B360-G GAMING MOEDERBORD LGA 1151 (SOCKET H4) MICRO
ATX INTEL® B360

€134.95
MB Asus ROG Strix B360-G Gaming 1151 8th comp / HDMI / ATX
SKU: 4712900975345

PRODUCT DESCRIPTION

ESTHETISCH
Verleg de esthetische horizon met een nieuw cybertekst ontwerp, 3D-printbare onderdelen
variërend van ventilatorroosters tot kabelkammen, en Aura verlichting - om meeslepende
gepersonaliseerde gaming te creëren die zich uitstrekt van binnen naar buiten.
Cyber-uiterlijk
De kenmerkende gestroomlijnde snijlijnen over het ROG Strix koellichaam worden nu
geaccentueerd met een futuristisch cybertekst patroon, dat meerdere gaming-culturen
samenvoegt om een unieke identiteit te creëren voor deze generatie. Het draait echter niet alleen
om een boeiend uiterlijk: de geheel vernieuwde ROG Strix-moederborden stralen materiaalkwaliteit
uit, met een hoogwaardig metalen koellichaam dat een hoogwaardig accent toevoegt.
DHZ-VRIENDELIJK ONTWERP
Het DHZ-vriendelijke ontwerp vereenvoudigt de pc-zelfbouwervaring zodat de installatie
eenvoudiger is, compatibiliteit gewaarborgd blijft en volledige bescherming wordt geboden om
zowel gebruiker als apparatuur veilig te houden.
PRESTATIES
Ervaar geweldige prestaties dankzij uitgebreide koelingregelaars, snelle opslag en exclusieve
technologieën om de betrouwbaarheid en snelheid van het geheugen te verbeteren.
AUDIO
De prima ingebouwde gaming-audio zorgt ervoor dat gebruikers direct vanaf de start klaar zijn om
te spelen, te chatten, te streamen of te relaxen met een video, met slimme routering om
verschillende audiostreams naar verschillende apparaten te leiden.
Sonic Studio III
Sonic Studio ondersteunt HRTF-gebaseerde (head-related transfer function*) virtuele surround voor
VR-headsets, een meeslepend auditief landschap creërend dat je dieper in de actie trekt. De
intuïtieve Sonic Studio-interface biedt ook een reeks EQ-opties en 1-klik voorinstellingen, om de
akoestiek aan te passen aan persoonlijke voorkeuren of de eigenschappen van de headset.
NETWERKEN
Volgepakt met de nieuwste technologieën, zodat gebruikers proﬁteren van verbindingen die net zo
vlot en eenvoudig zijn te maken als ze stabiel en snel zijn.

Intel® B360-chipset
De Intel® B360 is een single-chipset ontwerp dat 8e generatie ® Core™ LGA1151 processors
ondersteunt. Het biedt verbeterde prestaties door gebruik te maken van seriële point-to-point
verbindingen, wat voor grotere bandbreedte en stabiliteit zorgt. Daarnaast biedt de B360-chipset
maximaal vier USB 3.1 Gen 2-poorten, twee USB 3.1 Gen 1-poorten, zes SATA 6Gbps-poorten, en
ondersteuning voor 32Gbps M.2 en PCIe 3.0 lane-speed, voor het sneller ophalen van gegevens. De
Intel B360 ondersteunt ook geïntegreerde graphics, zodat gebruikers proﬁteren van het
allernieuwste in graﬁsche prestaties.
Klaar voor 8e generatie Intel® LGA1151 Core processors
Dit moederbord ondersteunt 8e-generatie Intel® Core™ processors in de LGA1151-uitvoering, met
geïntegreerde graphics, geheugen en PCI Express® controllers voor ondersteuning van on-board
graﬁsche uitvoer met eigen chipsets, dual-channel (4 DIMM’s) DDR4-geheugen en 16 PCI Express
3.0/2.0-lanes, voor geweldige prestaties.
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