
Kingston skal avholde Dota 2, overklokkingsfinaler og demo av
kommende produkter i løpet av CES 2014

Fire profesjonelle eSports-team konkurrerer i Dota for $50,000 (USD)

Fem finalister skal konkurrere om høyeste overklokkingsmålepunkter

Kingston skal vise kommende DDR4-, HyperX- og SSD-produkter

Kingston Technology Europe Co LLP, et selskap tilknyttet Kingston Technology Company Inc., den uavhengige verdenslederen innen
minneprodukter,

vil avholde fem live-finaler for sin Dota 2 og en global konkurranse i overklokking i løpet av 2014 International Consumer Electronics Show
(CES) i Las Vegas, Nev. I tillegg vil Kingston® stille ut spennende, nye produkter og teknologier dette kommende året.

Dota 2 er et konkurranse- og strategispill som spilles både profesjonelt og ellers av millioner av lideskapelige fans verden rundt. The
HyperX® Dota 2 League tournament begynte på nettet siste oktober med 16 profesjonelle spillteam fra hele verden. De fire finalistene er:
Alliance fra Sverige, Vivi Gaming fra Kina, Team Liquid fra Nederland og Fnatic fra Europa. De fire teamene skal konkurrere live om en
pengepremie på $50,000 (USD).

HyperX OC Takeover (HOT)-konkurransen starter i oktober i samarbeid med HWBOT, det primære nettstedet for overklokkere og
ytelsesentusiaster. Deltakerne konkurrerte om å poste de høyeste målepunktene for Maximum Memory Frequency, Super PI og Intel® XTU i
en åpen nettbasert kvalifiseringskonkurranse. Fem finalister fra Kina, Polen, Sør-Afrika og USA skal konkurrere om plassen med
konkurrenter fra Kingston og dets partnere: ASUS, Cooler Master og Intel®. I tillegg til $10,000 (USD) i premier er det en bonus på $1,000
(USD) til alle som setter ny verdensrekord i noen av finalekategoriene.

I tillegg til de to konkurransene vil Kingston vise kommende produkter og teknologier:

LSI SF3700 Flash Controller gir høyere ytelse, pålitelighet og holdbarhet. Kingston kommer til å vise forskjellige form-faktorløsninger
som skal lanseres senere dette året som en del av sin SSDNow-familie.

384 GB av fungerende 2133MT/s DDR4 Registrerte DIMMer ved 1.2 v.

Små formfaktor-overklokkings-PCer (Intel® NUC, Gigabyte™ Brix og Zotac® ZBOX) som bruker HyperX Plug-n-Play SO-DIMMs.

Eksklusivt HyperX-minne vil bli brukt for å behandle 4K-videoteknologi ved bruk av Battlefield 4 og videoklipp fra et GoPro® HERO3+
Black Edition-kamera.

For mer informasjon, gå til www.kingston.com/en/
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Kingston is celebrating 25 years in the memory industry. The company was founded on October 17, 1987, and has grown to become the largest third-party
memory manufacturer in the world. The 25th anniversary video can be found here along with more information, including a timeline of Kingston's history. In
addition, HyperX memory is celebrating its 10th anniversary. The first HyperX high-performance memory module was released in November 2002.

Kingston can be found on:

YouTube: http://www.youtube.com/kingstonhyperx
Facebook: http://www.facebook.com/hyperxcommunity
Twitter: http://twitter.com/#!/kingstontech
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/kingston
Flickr: http://www.flickr.com/photos/kingstontechnologyemea/

About Kingston Technology Company, Inc.

Kingston Technology Company, Inc. is the world’s largest independent manufacturer of memory products. Kingston designs, manufactures and distributes
memory products for desktops, laptops, servers, printers, and Flash memory products for PDAs, mobile phones, digital cameras, and MP3 players.
Through its global network of subsidiaries and affiliates, Kingston has manufacturing facilities in California, Taiwan, China and sales representatives in the
United States, Europe, Russia, Turkey, Ukraine, Australia, India, Taiwan, China, and Latin America. For more information, please call 44 (0)1932 738888 or
visit www.kingston.com/europe
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