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FALAm oS eSPeCIALISTAS

/ GrUPo

Prego a fundo!
SUPER PCs

Tem folga orçamental e está à procura de um PC poderoso
e com uma excelente performance gráfica? Este mês focamo-nos em computadores que vivem para o desempenho. A
maioria dos fabricantes tem os jogadores em mente quando
constrói máquinas cujo foco é a performance e isso reflete-

-se no design, mas nada o impede de usar estes desktops e
portáteis para outros tarefas, como a edição de imagem ou
vídeo, por exemplo. Portanto, acomode-se, ponha o cinto de
segurança, respire fundo e acelere connosco nesta autoestrada
de processadores, discos e gráficas.
Paulo Matos
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/ GRUPO

Pronto para a caça!

Turbina alienígena

ACER PREDATOR 15 G9-593 €2399

ASUS ROG GT51CA €3899

Sempre que falamos em portáteis pensados para
obter o máximo desempenho – o que, na maioria
das vezes, significa máquinas de gaming – devemos
ter imediatamente em mente que a palavra mais
correta a utilizar seria transportável, porque as
dimensões e o peso já são consideráveis. É o caso
deste Predator 15 e dos seus 3,7 kg. O chassis
é de plástico e o design não deixa dúvida: tem
os jogadores como público-alvo. Uma ideia que
é reforçada quando abrimos a tampa e olhamos
para o teclado, que até conta com um conjunto de
teclas programáveis. Gostámos muito do painel de
controlo PredatorSense, pois permite, por exemplo,
atribuir diferentes funções às teclas macro, mudar a
retroiluminação do teclado ou conferir informações
relativas à temperatura e velocidade das
ventoinhas. Outro aspeto que nos conquistou foi a
qualidade do áudio. O sistema de som incorpora 4
altifalantes e 2 subwoofers de 12 W, surpreendeu
pelo alcance dinâmico e nitidez. Tal como os
componentes já deixavam antever, o desempenho
nos benchmarks foi bom (consulte a tabela no final
do artigo). Para sustentar a exigência inerente
a uma performance elevada, a Acer aposta na
refrigeração. Este Predator possui três ventoinhas
FrostCore para dissipar o calor e é até possível
ativar o modo turbo, onde a velocidade da ventoinha
aumenta – foi, aliás, a única vez em que o portátil
fez algum ruído. Há que salientar que este Acer traz
uma ventoinha removível que pode ser colocada no
local da unidade ótica quando
se sabe que vai ser útil uma
melhor dissipação de calor. O
notafinal
processo de substituição do
DVD pela ventoinha é muito
simples, basta carregar num
botão localizado na base e
acer.pt
avançar para a troca.

O design do GT51 parece uma homenagem a H. R.
Giger, o responsável pelo aspeto visual do Alien.
É verdade que o plástico utilizado não aparenta
robustez, mas as linhas arrojadas com cantos
poligonais e a entrada de ar que se assemelha a
uma turbina não deixam ninguém indiferente. Os
efeitos de luz dinâmica no painel frontal e os LEDs
nas laterais podem ser personalizáveis através
da aplicação Aegis II, o mesmo acontecendo com
a iluminação da motherboard. É igualmente no
Aegis II que podemos, com um único clique, ativar
a funcionalidade Turbo Gear, que, beneficiando
do facto do processador ter o multiplicador
desbloqueado, faz um overclocking imediato
para 4,6 GHz – não é preciso sequer reiniciar
o computador. Com este pequeno passo,
conseguimos aumentar logo o valor referente
ao teste do Cinebench em 7%. Mas prepare-se,
porque neste caso vai ter de lidar com o barulho
das ventoinhas. A Aegis II permite também
configurar a ROG Band, que é uma pulseira que
recorre a NFC para dar acesso ao utilizador a uma
zona escondida do disco rígido chamada Shadow
Drive. O objetivo é manter os dados confidenciais
em segurança, sendo que a Band possibilita
igualmente ativar o modo de overclocking. No
nosso teste, o reconhecimento por NFC foi muito
rápido e depois apenas há que criar uma conta
Asus. E já que falamos em extras incluídos,
merecem destaque o teclado mecânico e rato, de
que gostámos bastante. O
desempenho foi convincente,
embora este desktop saia algo
notafinal
penalizado por ainda recorrer a
gráficas GTX 980, embora não
custe prever que a atualização
para a série 10 da Nvidia
asus.com/pt
esteja para breve.
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Cubo mágico

Olhos arregalados

OMEN X BY HP 900-001NP €2999

ASUS ROG G752VS €2999

Não há como ficar indiferente ao design do Omen
X. Mostrámo-lo a várias pessoas e a primeira
reação foi idêntica em todas: “Uau, que louco…” E a
segundo comentário também: “Mas onde é que eu
iria pôr isso na minha casa?” Realmente, este arrojo
sem precedentes tem como consequência uma
pegada enorme, pelo que se ficar apaixonado por
este desktop, comece a arranjar espaço no lar. O
chassis deste cubo é em aço galvanizado e a HP fez
um trabalho muito interessante em rentabilizá-lo. E não falamos apenas do ponto de vista
estético, embora as zonas iluminadas do painel
frontal, junto às aberturas de ventilação, resultem
bem, podendo até ser personalizadas na aplicação
Omen Control. Acaba por ser na funcionalidade que
o Omen X faz a diferença. Num dos painéis laterais
estão facilmente acessíveis quatro compartimentos
de armazenamento: basta abrir a tampa, destrancar
e adicionar ou retirar discos. Fácil e rápido. Para
acedermos ao interior da máquina temos de
desapertar um parafuso, carregar num botão e
retirar o painel lateral. Ah, e numa das laterais
junto à base está escondida uma unidade ótica
– confessamos que tivemos dificuldades em dar
com ela… Portanto, a questão era: seria o Omen
X apenas show off? Os benchmarks mostram que
não e a GTX 1080 marca pontos a nível gráfico.
Em termos de desempenho, apenas foi batido
pelo desktop da Tsunami que analisamos mais à
frente e a diferença é escassa, além de que importa
ter em conta que os preços
são díspares. Silencioso
a trabalhar, este HP pode
notafinal
ser sujeito a overclock para
aumentar a performance,
mas sentimos a falta de
um software dedicado que
hp.pt
simplifique essa tarefa.

Este é um daqueles portáteis que parece podermos
levar para a guerra: grande (17”), robusto e
poderoso. Apreciámos a iluminação na tampa e a
escolha do esquema de cores, que conjuga os tons
de cobre com os de titânio. Contudo, o ponto que
mais gostámos foi o ecrã. A resolução Ultra HD num
ecrã destas dimensões é um colírio para os olhos
e proporciona imagens com uma elevada nitidez.
Como se isso não bastasse, incorpora, tal como o
Acer Predator, tecnologia G-Sync, o que permite
sincronizar a velocidade de atualização do ecrã com
a da gráfica, permitindo obter maior fluidez nos
jogos e evitar lags. Outro aspeto que nos cativou
foi a boa resposta do teclado retroiluminado com
tecnologia anti-ghosting e rollover de 30 teclas.
Há também lugar para cinco teclas macro, que
permitem ao utilizador programar combinações
complexas para depois as executar facilmente.
A autonomia deste portátil é reduzida, problema
comum em máquinas de gaming, mas o restante
desempenho mantém a bitola elevada que nos
habituámos a ver na linha ROG. A Asus faz um bom
trabalho no Gaming Center ao concentrar num
único centro de controlo um conjunto alargado
de funcionalidades: informação do sistema,
configuração de macros ou definições de áudio,
por exemplo. A nível de sistema de arrefecimento,
o G752VS aposta no 3D Vapor Chamber, que
recorre a um refrigerante que, quando aquecido,
muda da fase de líquido para gás e vice-versa.
Isto visa manter temperaturas
estáveis e distribuídas de
forma igual em todas as
notafinal
superfícies. Nunca sentimos
que o portátil tenha aquecido
demasiado, mas sentia-se
o ar quente a ser expelido
asus.com/pt
pelos orifícios da traseira.
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Fora de pé

Para quem uma
gráfica não chega

OMEN BY HP 15-AX001NP €1299

3,5

TSUNAMI MAGMA VR INFINITY €3999

Foto: Mário João

Na última edição já tínhamos dedicado atenção a
este portátil, que acabara de chegar ao mercado
nacional e que marca a estreia da nova linha Omen
by HP. Na altura, tecemos-lhe rasgados elogios.
E merecidos, porque é uma máquina que consegue
conjugar um bom desempenho com um preço que se
ajusta. Contudo, quando a inserimos neste teste de
grupo, o caso muda de figura, porque passou a estar
a nadar com tubarões. As diferenças são notórias
logo a nível de componentes – é o PC com menos
RAM e com a gráfica menos potente, por exemplo.
Claro que tudo isto se repercute nos resultados dos
benchmarks, embora de forma menos acentuada
do que se poderia antecipar. Especialmente se
tivermos em conta que a diferença de preço é
avassaladora para as outras máquinas presentes
neste teste. Ou seja, esta é uma solução para quem
procura alguma performance, mas que dispõe de
um orçamento limitado. Importa também destacar
que este é um portátil na verdadeira aceção da
palavra, ou seja, pode ser transportado sem
dificuldade, algo que não pode ser dito em relação
aos outros PCs. Contudo, apesar de relativamente
fino e leve, o design deixa-nos um travo agridoce
no palato. Particularmente depois de termos estado
a testar o Omen X, cujo aspeto é tão diferenciador.
Dizer que esse desktop e este portátil fazem
ambos parte da mesma linha Omen by HP é quase
insultuoso para o computador de mesa…
O 15-ax001np é um Pavilion com outro branding,
mas ainda não perdemos
a esperança de ver a HP
a arriscar mais no segmento
notafinal
de portáteis de gaming.
A empresa tem-no feito nos
modelos premium, pelo que
agora é esperar que essa
hp.pt
cultura se alastre.

Em boa hora a JP-IK decidiu voltar a relançar
este ano a marca Tsunami. Nas últimas edições
testámos modelos da linha Magma (desktops
de alto desempenho pensados para gamers) e o
desempenho de ambos os PCs foi do melhor que
já passou pelo nosso laboratório. Este VR Infinity
mantém a performance em alta e foi a máquina
que apresentou melhores resultados nos testes à
vertente gráfica. E não é difícil perceber porquê:
incorpora duas gráficas ROG Strix GTX 1080! Isto
permite que estes dois processadores gráficos
colocados na motherboard Asus Strix X99 Gaming
funcionem em SLI, o que permite jogar com fluidez
com todas as definições configuradas para o
máximo. Mas, atenção, esta solução fará sentido
apenas para os hardcore gamers. Os restantes
utilizadores já ficarão extremamente bem servidos
com apenas uma GTX 1080 e, desta forma,
conseguirão poupar algum dinheiro, pois o ganho
de performance não é significativo em tarefas do
quotidiano ou jogos relativamente pouco exigentes.
O restante hardware não é negligenciado –
destaque para a refrigeração a água Cooler Master
Liquid Pro 240 e para a conjugação da velocidade
de um SSD de 512 GB com a capacidade de um
disco rígido de 2 TB –, mas isso reflete-se no preço,
pois é o computador mais caro deste teste. A caixa
In Win continua a cativarnos. É verdade que trazia
os LEDs do painel frontal
notafinal
desativados, mas o software
Halo permite não só ligá-los
como personalizá-los, o mesmo
acontecendo aos LEDs laterais
tsunami.pt
e da motherboard e gráficas.
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AO PORMENOR

CPU
RAM
GRÁFICOS
ARMAZENAMENTO
ECRÃ
UNIDADE ÓTICA

ACER PREDATOR
15 G9-593

ASUS
ROG GT51CA

OMEN X BY
HP 900-001NP

ASUS
ROG G752VS

TSUNAMI MAGMA
VR INFINITY

OMEN BY
HP 15-AX001NP

Core i7-6700HQ
de quatro núcleos
a 2,6 GHz

Core i7-6700K
de quatro núcleos
a 4 GHz

Core i7-6700K
de quatro núcleos
a 4 GHz

Core i7-6820HK
de quatro núcleos
a 2,7 GHz

Core i7-6850K
de seis núcleos
a 3,6 GHz

Core i7-6700HQ
de quatro núcleos
a 2,6 GHz

32 GB

64 GB

32 GB

32 GB

32 GB

16 GB

GeForce GTX 1070
com 8 GB

2x GeForce
GTX 980 com 4 GB

GeForce GTX 1080
com 8 GB

GeForce GTX 1070
com 8 GB

2x ROG Strix GTX
1080 com 8 GB

GeForce GTX 965M
com 4 GB

SSD de 256 GB
e disco de 1 TB

SSD de 1 TB
e disco de 2 TB

SSD de 128 GB
e disco de 1 TB

SSD de 512 GB
e disco de 1 TB

SSD de 512 GB
e disco de 2 TB

SSD de 128 GB
e disco de 1 TB

FHD de 15,6”
(1920x1080)
com G-Sync

Não aplicável

Não aplicável

UHD de 17,3”
(3840x2160)
com G-Sync

Não aplicável

FHD de 15,6”
(1920x1080)

DVD±RW

DVD±RW

DVD±RW

DVD±RW

Não tem

Não tem

PORTAS

USB 3.1 Tipo C,
4x USB 3.0,
DisplayPort,
HDMI, leitor
de cartões SD

USB 3.1 Tipo C, USB
3.1 Tipo A, 8x USB
3.0, 2x USB 2.0,
6x DisplayPort,
2x HDMI, 2x DVI

2x USB 3.0 Tipo C,
8x USB 3.0,
3x DisplayPort,
HDMI, DVI,
leitor de cartões SD

USB 3.1 Tipo C,
4x USB 3.0, mini
DisplayPort,
HDMI, leitor
de cartões SD

2x USB 3.1 Tipo C,
USB 3.1, 5x USB 3.0,
6x USB 2.0, 4x
DisplayPort, 4x HDMI,
2x DVI

2x USB 3.0,
USB 2.0, HDMI,
leitor de
cartões SD

COMUNICAÇÕES

Wi-FI ac, BT 4.1,
Ethernet

Wi-FI ac, BT 4.1,
Ethernet

Wi-Fi ac, BT 4.2,
Ethernet

Wi-FI ac, BT 4.1,
Ethernet

Wi-FI ac, BT 4.1,
Ethernet

Wi-Fi ac, BT 4.2,
Ethernet

Ventoinha
removível

Teclado e rato ROG,
ROG Band

Não tem

Não tem

Não tem

Não tem

391x299x38,5 mm

584x587x262 mm

504x406x515 mm

428x334x53 mm

472x470x222 mm

382x253x24,5 mm

3,7 kg

27 kg

28,2 kg

4,4 kg

25 kg

2,2 kg

CASA

4432

4933

5269

3974

4173

3707

CRIATIVIDADE

6987

7328

8459

7606

7491

4597

EXTRAS
DIMENSÕES
PESO
BENCHMARKS
PC MARK

PRODUTIVIDADE
ARMAZENAMENTO
CONSUMO
ENERGÉTICO
AUTONOMIA

2708

2939

2914

4307

4477

4852

5059 (478 MB/s)

5068 (530 MB/s)

4929 (225 MB/s)

5071 (519 MB/s)

5068 (598 MB/s)

4766 (126 MB/s)

Não aplicável

248 W

222 W

Não aplicável

270 W

Não aplicável

3h

Não aplicável

Não aplicável

2 h 39 m

Não aplicável

4 h 21 m

3DMARK FIRE
STRIKE ULTRA

3852

2996

5024

3692

5268

1416

TESTE 1 (FPS)

20

16

28

20

29

7

TESTE 2 (FPS)

14

10

18

14

19

5

TESTE
COMBINADO (FPS)
CINEBENCH

9

7

12

9

13

3

668 (102 fps)

921 (147 fps)

869 (140 fps)

486 (60 fps)

1193 (162 fps)

679 (94 fps)

€2399

€3899

€2999

€2999

€3999

€1299

DESEMPENHO
CARACTERÍSTICAS
QUALIDADE/PREÇO

GLOBAL
PREÇO

CONCLUSÃO

Quem procura desempenho a todo
o custo vai ter de abrir os cordões
à bolsa. Essa era a premissa deste
teste, que comprovou que os
desktops continuam a levar vantagem
sobre os portáteis. Isso viu-se com
o Tsunami Magma e com o Omen X
by HP. Mas o Acer Predator e o Asus
G752VS também convenceram, pelo
que, juntos, formam os nossos quatro
ases no baralho dos super PCs.

