
Kingston järjestää Dota 2:n ja ylikellotuksen finaalit ja esittelee
tulevia tuotteita CES 2014 -näyttelyssä

Neljä ammattimaista kilpapelaamisen joukkuetta kilpailevat Dota 2:ssa 50,000 dollarista (USD)

Viisi finalistia kilpailee parhaista ylikellotustuloksista

Kingston esittelee tulevia DDR4-, HyperX- ja SSD-tuotteita

Muistituotemarkkinoiden riippumattoman markkinajohtajan Kingston Technology Company Inc.:n tytäryhtiö Kingston Technology Europe Co
LLP järjestää maailmanlaajuisten Dota 2- ja ylikellotuskilpailujen finaalit 2014 International Consumer Electronics Show (CES) näyttelyssä
Las Vegasissa Nevadassa. Lisäksi Kingston® esittelee uusia jännittäviä tuotteita ja teknologioita, jotka julkaistaan myöhemmin tänä
vuonna.

Dota 2 on kilpailuhenkinen toiminta- ja strategiapeli, jolla on miljoonia intohimoisia ammattilais- ja harrastelijapelaajia eri puolilla maailmaa.
HyperX® Dota 2 -turnaus käynnistyi verkossa viime lokakuussa. Siihen osallistui 16 kilpapelaamisen ammattilaisjoukkuetta eri puolilta
maailmaa. Neljä finaaliin selvinnyttä joukkuetta ovat Alliance Ruotsista, Vici Gaming Kiinasta, Team Liquid Alankomaista ja Fnatic
Euroopasta. Nämä neljä joukkuetta kilpailevat yleisön edessä 50 000 dollarin palkinnosta.

HyperX OC Takeover (HOT) -kilpailu käynnistyi lokakuussa samaan aikaan HWBOT:n kanssa, joka on ylikellottajille ja
suorituskykyharrastajille suunnattu ensiluokkainen tietosivusto. Kilpailijat kisasivat parhaista tuloksista Maximum Memory Frequency-,
Super PI-, ja Intel® XTU -kategorioissa kaikille avoimessa verkkokarsinnassa. Viisi finalistia Kiinasta, Puolasta, Etelä-Afrikasta ja
Yhdysvalloista kilpailevat voitosta Kingstonin ja sen kumppaneiden toimittamien komponenttien avulla. Nämä kumppanit ovat ASUS, Cooler
Master ja Intel®. 10 000 dollarin pääpalkinnon lisäksi kilpailussa jaetaan 1 000 dollarin bonus jokaiselle, joka rikkoo finaaleiden aikana
maailmanennätyksen missä tahansa kategoriassa.

Näiden kahden kilpailun lisäksi Kingston esittelee tulevia tuotteitaan ja teknologioitaan:

LSI SF3700 Flash Controller tuo korkeaa suorituskykyä, luotettavuutta ja kestävyyttä. Kingston esittelee useita kokoluokkaratkaisuja,
jotka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna osana sen SSDNow-perhettä.

384GB työskentelytilaa 2133MT/s DDR4 rekisteröidyille DIMM-moduuleille 1.2v.

Ylikellotukseen tarkoitetut pienen kokoluokan PC-tietokoneet (Intel® NUC, Gigabyte™ Brix ja Zotac® ZBOX), jotka käyttävät HyperX
Plug-n-Play SO-DIMM -muistimoduuleja.

Korkealaatuista HyperX-muistia käytetään Battlefield 4:ää hyödyntävän 4K-videoteknologian prosessoinnissa ja GoPro® HERO3+
Black Edition -kameran videokuvissa.

Lisätietoja osoitteesta 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

Kingston and the Kingston logo are registered trademarks of Kingston Technology Corporation. All rights reserved. All other marks may be the property of
their respective titleholders.

 




