
HyperX setter verdens rekord i overklokking med DDR4 med
4351MHz
• Powered by MSI X99S XPOWER AC Motherboard

• HyperX Predator DDR4 har nå 10 av top 20 Overklokkings rekordene

• HyperX Predator 3333MHz DDR4 Memory raskeste XMP-certified Kit 

January 28, 2015 – HyperXen divisjon av Kingston Technology Company, Inc., verdens ledende uavhengige produsent av minnemoduler, kunngjorde i dag sin HyperX
Predator DDR4 minne ble overklokket til 4351MHz, den høyeste frekvensen blant alle DDR4-minne i verden. Rekorden ble satt av overklokker "Toppc" av MSI® ved
hjelp av én 4GB HyperX Predator 3333MHz DDR4 modulen på det nye MSI X99S XPOWER AC hovedkort. Det gyldige CPU-Z skjermbilde finner du her. Videoen av
overklokkings rekorden finner du her:  

I tillegg til å ha den høyeste frekvensen, 10 av de 20 beste overklokkings rekordene ble oppnådd ved hjelp HyperX Predator DDR4-minne. Åtte av disse postene ble satt
på de siste HyperX OC Takeover (HOT) World Finals arrangement i løpet av 2015 International CES®, der verdens fremste overklokkere møttes for å konkurrere for $ 15
000 (USD) i premiepenger. HyperX DDR4-minne har for tiden har også de beste rekordene i to andre benchmarks anerkjent av HWBOT, MaxxMEM og MaxxMEM Les
båndbredde, henholdsvis.

HyperX Predator DDR4 3333MHz 16GB Kit av 4 minne er det raskeste Intel XMP-sertifisert minne kit. Extreme Memory Profile (XMP) tillater brukere å overklokke minnet
utover standard spesifikasjoner. For å få XMP-sertifisering, må minnemoduler bestå en grundig test prosedyre som sikrer stabilitet og pålitelighet.

HyperX er gaming og høy-ytelse divisjonen i Kingston Technology og omfatter høyhastighets DDR4 og DDR3-minne, SSD, USB minnepinner, og spilltilbehør. Rettet
mot gamere, overklokkere og entusiaster, er HyperX kjent over hele verden for kvalitet, ytelse og innovasjon. HyperX er forpliktet til eSports og sponser over 20 lag
globalt og er hovedsponsor for Intel Extreme Masters. HyperX kan bli funnet på mange show, inkludert The Gathering, Brasil Game Show, Kina Joy, DreamHack,
gamescom og PAX.

For more information visit the HyperX home page.

HyperX can be found on:

YouTube: http://www.youtube.com/kingstonhyperx
Facebook: http://www.facebook.com/hyperxcommunity
Twitter:   http://twitter.com/hyperx
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/164609?trk=tyah
Google+: https://plus.google.com/u/0/+kingston/posts

About HyperX

HyperX®is a division of Kingston Technology Company, Inc., the world’s largest independent memory manufacturer. Established in 2002, HyperX is headquartered in
Fountain Valley, California, USA. For more information, please call +44 (0)1932 738888 or visit www.kingston.com/us/memory/hyperx.
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