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AMD Ryzen 7 4800H (8MB Cache, 2.9GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 1000GB SSD, 43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x
1080 IPS, AMD Radeon Graphics, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4GB GDDR6), LAN, WLAN, Windows 11 Home
64-bit
Gerichte vuurkracht stroomlijnt en verbetert de kern van de Windows 10 Pro gaming-beleving in de ROG Strix
G15/17. Met maximaal een krachtige AMD Ryzen™ 9 5900HX CPU en GeForce RTX™ 3070 GPU loopt alles, van
gaming tot multitasking, snel en soepel. Geef vol gas op esports-snelheid met een competitieklasse-beeldscherm
tot 300Hz/3ms, of dompel je onder in rijke details op een WQHD 165Hz/3ms-paneel. Adaptive-Sync maakt
gameplay ultravloeiend, terwijl geavanceerde thermische upgrades je helpen om koel te blijven onder druk. Het
maakt niet uit wat je game is, je kunt je perfecte spel bereiken. ONTWERP
ATLETISCHE AANTREKKINGSKRACHT
Sportieve esthetiek in drie kenmerkende kleuren tillen je look naar een hoger niveau. Heimelijke Original Black,
coole Eclipse Gray en felle Electro Punk persoonlijkheden tonen jouw stijl. Game overal met een behuizing die tot
7% kleiner en draagbaarder is dan vorige generaties. Subtiele uitsparingen en iconen sieren de buitenkant en
voegen zelfs intrige toe aan de onderkant van de laptop, waardoor het systeem zich vanuit elke hoek onderscheidt.
Verlicht je omgeving met Aura Sync-accenten die vanuit het metallic ROG-logo stralen, over het verlichte
toetsenbord, tot aan de rondom doorlopende lichtbalk.
Lichten aan!
Verlicht je leven in RGB. Een opnieuw ontworpen lichtbalk verhoogt de dichtheid van de LED's om een meer
verfijnde gloed te creëren aan de onderzijde van de behuizing. Personaliseer je Aura Sync-instellingen om de ideale
gaming-sfeer in te stellen voor een heel ecosysteem van compatibele apparaten.
Fraai uiterlijk
Van de met aluminium afgedekte klep tot aan de textuur van de basis, combineert deze laptop dagelijkse
duurzaamheid met sportieve stijl. De metalen bovenkant is bestand tegen stoten en klappen en maakt ook dunnere
bezels mogelijk. De kunststof palmsteun blijft koeler aanvoelen, voor meer comfortabele marathon gaming-sessies.
De gearceerde greep langs de onderkant blijft tijdens het gamen op zijn plek en maakt de behuizing onderweg
makkelijker vast te pakken.
Kleiner formaat
De nieuwe Strix-serie verpakt serieuze gaming power in een beter draagbare behuizing. Voor 15" modellen is de
voetafdruk 7% kleiner dan bij de vorige generatie, terwijl 17" versies 5% kleiner zijn. De rand en de gestroomlijnde

behuizing maken het gemakkelijker dan ooit om overal in een game te kunnen springen. Het maakt ook een
scherm/behuizing ratio van 85% mogelijk, met superdunne randen die je nog meer laten opgaan in de gameplay.
Groter touchpad
Verbeter het dagelijkse comfort en de gebruiksvriendelijkheid met een actief touchpadgebied dat 85% groter is dan
bij vorige generaties. Meer ruimte betekent meer precisie en meer comfortabele handbewegingen en gebaren
tijdens het navigeren. De glasplaat is gecoat in een matte afwerking die stevigheid toevoegt en zijdezacht aanvoelt.
PRESTATIES
GROOTSE GAMING
De nieuwste processors werken samen om gaming, multitasking en meer af te handelen. NVIDIA graphics tot en
met een GeForce RTX™ 3070 GPU leveren vloeiende frame rates, terwijl een overklokbare AMD Ryzen™ 9
5900HX CPU door zware taken knalt. Gewapend met maximaal 32GB aan krachtige DDR4-3200 RAM kun je
naadloos gamen, streamen en een tandje hoger schakelen. Tot 1TB NVMe SSD-opslag versnelt de laadtijden voor
games en apps, en een tweede M.2-slot laat je nog een drive toevoegen om je verzameling uit te breiden. *Getest
op de ROG Strix G15 met NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 videokaart, AMD Ryzen™ 9 5900HX processor en 32GB
DDR4 RAM. KOELING
GEAVANCEERDE KOELING GEEFT EEN BOOST AAN PRESTATIES
Val niet op, dankzij stillere, effectievere koeling. De thermische compound van vloeibaar metaal trekt meer warmte
weg van de CPU. Arc Flow-ventilatoren draaien elk 84 bladen met een nieuw ontwerp dat meer lucht laat stromen
met minder turbulentie. De lucht stroomt door maximaal 4 koellichamen en ventilatoruitlaten om de warmte snel af
te voeren. Deze en andere verbeteringen maken het mogelijk dat ROG Boost de GPU overklokt in Turbo-modus, en
maken extra thermische speelruimte vrij om nog hogere GPU-kloksnelheden na te streven en ook de CPU te
overklokken. *De invloed van vloeibaar metaal op CPU-temperaturen varieert naargelang de werklast AUDIO
GA HELEMAAL OP IN HAARZUIVER GELUID
Twin Smart Amp*-luidsprekers vuren geluid recht op je af om de zuiverheid te maximaliseren. Zet een hoofdtelefoon
op om virtuele 5.1.2-kanaals surround sound te ervaren, aangedreven door Dolby Atmos, zodat je je midden in de
actie bevindt. Twee-weg AI Noise-Cancelation verwijdert ongewenste ruis van inkomende en uitgaande audio,
zodat je team chats, streaming en andere communicatie haarzuiver wordt. *Smart Amp is beschikbaar in
configuraties met NVIDIA® GeForce® RTX™ graphics. ACCU
GA LANGER DOOR
Ontkoppel en doe meer onderweg met een 90Wh hoge capaciteit accu. Verleng de accuduur als je niet in de buurt
bent van een stopcontact met Type-C opladen via compatibele voedingen. Voor alledaagse activiteiten zoals surfen
op het web en het streamen van video, kun je werken via een kleinere USB-C adapter tot 100W en nog lichter
reizen met één oplader voor je laptop en telefoon. 50% in 30 min.
Snel opladen
technologie TOETSENBORD
SLA TOE MET PRECISIE
Precisie en instinct definiëren het desktop-geïnspireerde toetsenbord. Vijf speciale sneltoetsen brengen
veelgebruikte besturingsfuncties binnen handbereik, zodat je snel aanpassingen kunt maken terwijl je in de flow van
de actie blijft. Grotere, gescheiden pijlen en ruim gespreide functietoetsen laten je intuïtiever en nauwkeuriger
navigeren. Markeer cruciale commando's met RGB-verlichting per toets. Voer je input zorgeloos in dankzij

duurzame toetsschakelaars die bestand zijn tegen meer dan 20 miljoen keer indrukken. AURA SYNC
AURA SYNC LAAT JE PERSOONLIJKHEID STRALEN
Dim de lichten en kijk hoe de Aura-verlichting zichzelf in de schijnwerper zet. De verlichting van het toetsenbord
wordt gefilterd door heldere randen rond de toetsen, en met de optionele RGB per-toets kun je cruciale commando's
markeren om snel te kunnen navigeren. Aanpasbare kleuren strekken zich uit tot de om de drie randen van de
behuizing gewikkelde lichtbalk, waardoor je configuratie wordt benadrukt door een gloed van onderaf. Voeg je
favoriete Aura Sync-apparaten toe om je eigen bijpassende omgeving te maken. Bepaal de stemming voor
meeslepend gamen. Koppel effecten aan in-game gebeurtenissen. Toon je ware kleuren met een
gepersonaliseerde ervaring. CONNECTIVITEIT
BETROUWBARE WI-FI 6 NETWERKMOGELIJKHEDEN
Game op gigabit-snelheden waar compatibele verbindingen beschikbaar zijn via Wi-Fi 6 (802.11ax). Het geeft een
boost aan de piekbandbreedte van de interface, verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid op drukke netwerken en
zorgt voor lagere latentie voor minder in-game vertraging. ROG RangeBoost verbetert de ontvangst door de
signaalsterkte van vier interne antennes te evalueren en vervolgens het beste paar te kiezen om voor je locatie te
gebruiken, waardoor dode zones tot een minimum worden beperkt en het bereik met tot wel 30% wordt vergroot.
*Tenzij anders vermeld, zijn de wifi-snelheden gebaseerd op theoretische prestaties. Daadwerkelijke prestaties
kunnen afwijken. I/O-poort
UITGEBREIDE CONNECTIVITEIT
Breid je installatie uit met een veelzijdige selectie van I/O-poorten. Sluit volgende-generatie apparaten aan op Gen
2-snelheden via de USB 3.2 Type-C™ met DisplayPort™ 1.4 en USB Power Delivery. Drie Type-A USB 3.2 Gen 1poorten staan klaar voor je favoriete gaming-uitrusting, terwijl HDMI 2.0b je een 4K-monitor of tv tot 60Hz laat
aansluiten. De belangrijkste poorten zijn strategisch gepositioneerd aan de achterkant om kabels uit de weg te
houden. SOFTWARE
ARMOURY CRATE
ROG Armoury Crate brengt systeem- en verlichtingsregelaars samen en brengt zo binnen één hulpprogramma
essentiële zaken binnen handbereik. Definieer en wijzig eenvoudig Scenarioprofielen die automatisch aanpassingen
maken bij het opstarten van favoriete games. BUNDELS
GEAR UP AND GAME
Upgrade je Strix G15-ervaring met twee bundelopties. De Electro Punk-set stemt zijn looks af via bijpassende
componenten, waaronder de ROG Strix Go Core Electro Punk headset, de ROG Strix Impact II Electro Punk
gaming-muis, de ROG Sheath Electro Punk muismat en de opvallende ROG Electro Punk rugzak. Voor een minder
opvallende stijl kun je ook onze Impact gaming-muis en zwarte ROG-rugzak meebundelen. Alle bundels zijn
voorzien van een externe ROG GC21-camera die Full HD-beelden opneemt op 60FPS, plus een Type-C-lader met
100W USB-vermogensafgifte. *Gebundelde randapparatuur kan per regio verschillen. Informeer bij lokale
leveranciers naar het exacte aanbod.

Accu/Batterij
Aantal batterijcellen

4

Batterijcapaciteit (wattuur)

56 Wh

Batterijtechnologie

Lithium-Ion (Li-Ion)

Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers

2

Audiosysteem

Dolby Atmos

Ingebouwde microfoon

Ja

Beeldscherm
Antireflectiescherm

Ja

Beeldschermdiagonaal

43,9 cm (17.3")

HD type

Full HD

Helderheid

250 cd/m²

Kleurbereik

45 procent

Maximale refresh snelheid

144 Hz

Oorspronkelijke beeldverhouding

16:9

Resolutie

1920 x 1080 Pixels

RGB-kleurruimte

NTSC

Soort paneel

IPS

Touchscreen

Nee

Beveiliging
Password bescherming

BIOS, Gebruiker

Wachtwoordbeveiliging

Ja

Design
Kleur van het product

Zwart, Grijs

Kleurnaam

Eclipse Gray

Markt positionering

Gamen

Type product

Notebook

Vormfactor

Clamshell

Energie
AC-adapter ingangsspanning

100 - 240 V

AC-adapter, uitgangsspanning

20 V

AC-adapter, uitgangsstroom

10 A

AC-adapter, vermogen

200 W

AC-adapterfrequentie

50 - 60 Hz

Geheugen
Geheugen form factor

SO-DIMM

Geheugenlayout

2 x 8 GB

Geheugenslots

2x SO-DIMM

Intern geheugen

16 GB

Intern geheugentype

DDR4-SDRAM

Kloksnelheid geheugen

3200 MHz

Maximum intern geheugen

32 GB

Gewicht en omvang
Breedte

395 mm

Diepte

282 mm

Gewicht

2,4 kg

Hoogte (achterzijde)

2,46 cm

Hoogte (voorzijde)

2,14 cm

Grafisch
Aparte grafische adapter

Ja

Discreet grafische adapter model

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

Discreet grafische adapter model

AMD Radeon Graphics

Grafische geheugen

4 GB

Ingebouwde grafische adapter

Ja

Specifiek grafisch geheugentype

GDDR6

Netwerk
Bluetooth

Ja

Bluetooth-versie

5.1

Ethernet LAN

Ja

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden

10,1000,100 Mbit/s

Mobiele netwerkverbinding

Nee

Soort antenne

2x2

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wifi-standaard

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Opslagmedia
Aantal geïnstalleerde SSD's

1

NVMe

Ja

Opslagmedia

SSD

Soort optische drive

Nee

SSD capaciteit

1000 GB

SSD interfaces

NVMe, PCI Express 3.0

SSD-vormfactor

M.2

Totale capaciteit SSD's

1000 GB

Totale opslagcapaciteit

1000 GB

Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten

1

Aantal HDMI-poorten

1

Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A

3

Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C

1

Charging port type

DC-in ingang

Combo koptelefoon/microfoon port

Ja

HDMI versie

2.0b

USB Power Delivery

Ja

USB Type-C DisplayPort alternatieve modus

Ja

Processor
Aantal processorkernen

8

Frequentie van processor

2,9 GHz

Maximale turbofrequentie van processor

4,2 GHz

Processor cache

8 MB

Processorfabrikant

AMD

Processorfamilie

AMD Ryzen™ 7

Processormodel

4800H

Software
Architectuur besturingssysteem

64-bit

Inclusief besturingssysteem

Windows 11 Home

Toetsenbord
Aanwijsapparaat

Touchpad

Keyboard met achtergrondverlichting

Ja

Numeriek toetsenblok

Ja

Toetsenbordindeling

AZERTY

