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(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai 
kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.) 

ASUS TUF Gaming FX505GE on korkealuokkaisella 
metallisella rakenteella ja yksityiskohtaisella viimeistelyllä 
varustettu 15.6" pelikannettava, joka on huippuluokkaisten 
komponenttien lisäksi varustettu myös alan johtavalla 
jäähdytysratkaisulla! 
 FX505GE:n moottorina sykkii huipputehokas kahdeksannen 
sukupolven Intel Core i7-8750H -kuusiydinsuoritin ja sen 
parina erityisesti pelikäyttöön suunniteltu NVIDIA GeForce 
GTX 1050Ti 4GB -näytönohjain. Koneen 16GB DDR4- 
keskusmuisti toimii 2666MHz taajuudella ja sen 
tallennustilana on erittäin nopea sekä tilava 512GB PCIe 
NVMe SSD-levy, jonka ansiosta kaikki ohjelmistot 
käynnistyvät sekä toimivat salamannopeasti. 
Kannettavan nopeaa 120Hz:n näyttöpaneelia reunustavat 
NanoEdge -näytönkehykset ovat ainoastaan 6.5mm kapeat, 
joka tekee sen muotoilusta aiempaa kompaktimpaa. 
Kannettavan paneelin virkistystaajuudella on suuri merkitys 
pelikokemukseen, mutta se sopii erinomaisesti myös 
kuvankäsittelyyn ja videoiden muokkaamiseen tukien 100% 
sRGB väriavaruutta. 

 

Maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi FX505GE -
mallin jäähdytysjärjestelmä koostuu sekä Anti-Dust Cooling 
(ADC) että Fan Overboost -tekniikoista, jotka takaavat 
poikkeuksellisen tehokkaan jäähdytyksen intensiivisen 
pelaamisen aikana. Sen tuplatuulettimet työntävät lämmintä 
ilmaa ulos takaosasta, jossa patentoitu muotoilukansi lisää 
jäähdytystehoa jopa 25 prosentilla perinteisiin malleihin 
verrattuna. 
Koneen jäähdytysjärjestelmä osaa säätää automaattisesti 
puhaltimen nopeuksia suorittimen ja näytönohjaimen 
lämpötilojen mukaan, mutta sitä voi myös manuaalisesti 
vaihdella Fan Overboost-, Balanced- ja Silent-tilojen välillä. 

 

ASUSin eksklusiivinen HyperStrike -tekniikka takaa 
näppäimistölle entistä tarkemman kirjoittamis- ja 
pelituntuman. Korostettu WASD -näppäimistöryhmä, 
leveämpi välilyöntinäppäin, yksittäiset nuolinäppäimet ja 
selkeästi eriytetyt toimintonäppäimet ovat suunniteltu varta 
vasten tietokonepelaajan tarpeisiin. Näppäinten mekaaninen 
toteutus ja kiinnitys pohjautuu ASUS Overstroke -
tekniikkaan. Myös näppäimistön värit, sävyt ja värisyklit ovat 
vaihdettavissa halutunlaiseksi. 
Äänentoistosta vastaa DTS Headphone X -tekniikka jolla 
saavutetaan vaikuttava sekä korkealaatuinen 7.1 -
kanavainen surround ääni. FX505GE on myös läpäissyt sarjan 
tiukkoja MIL-STD-810G -testejä, joilla mitataan laitteen 
kestävyyttä ääriolosuhteissa. 

 

Tärkeimmät ominaisuudet: 

• 15.6" Full HD IPS-paneelin 120Hz mattanäyttö 
• Kahdeksannen sukupolven (Coffee Lake) Intel Core 

i7-8750H -kuusiydinprosessori 
• NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 -

näytönohjain 
• 16GB DDR4 2666MHz keskusmuisti (max. 32GB) 
• 512GB PCIe NVMe M.2 SSD-levy 
• WLAN 802.11ac 1x1 & Bluetooth 5.0 
• Gigabitin verkkoliitäntä 
• Liitännät: HDMI, RJ45, Audio (combo), USB 2.0 & 

USB 3.1 Type-A (Gen1) 
• DTS + Headphone X -audiotekniikka 
• Taustavalaistu Chiclet-näppäimistö 
• Paino: 2.2kg 
• Windows 10 Pure 64-bit käyttöjärjestelmä 


