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Stoisko MODECOM z premierami i strefą Free2Play

Firma MODECOM – producent sprzętu IT i akcesoriów gamingowych z serii MODECOM Volcano Gaming pojawi się
na Warsaw Games Week.
MODECOM został sponsorem Poznań Game Arena na lata 2016 – 2017, umacniając swoją obecność w grupie graczy.
Teraz przyszedł czas na stołeczne WGW. MODECOM na targach Warsaw Games Week, które odbędą się w dniach
13-15 października w EXPO XXI w Warszawie, pojawi się ze swoim stoiskiem po raz pierwszy.

Rodzimy producent akcesoriów dla graczy przygotował na tę okazję specjalne ceny swoich premierowych produktów.
Jedną z nowości, która będzie do kupienia na stoisku MODECOM, jest klawiatura mechaniczna Volcano Lanparty
RGB, następczyni uznanej na rynku i uwielbianej przez graczy klawiatury Volcano Lanparty. Mechanik ten został
doposażony o dedykowane oprogramowanie w języku polskim z obsługą makr oraz podświetlenie w pełnej palecie
RGB.
MODECOM przygotował również dwie premierowe odsłony podświetlanych podkładek pod mysz. Pierwsza z nich –
MODECOM Volcano Rift RGB – jak sama nazwa wskazuje, to podkładka z pełnym podświetleniem RGB z
powierzchnią z tworzywa, które zapewnia zwiększoną precyzję i komfort podczas grania. Druga z kolei, Volcano Rift
V2, to model bliźniaczy do Rift RGB, wyposażony w regulowane podświetlenie w 7 kolorach. Została wykonana z tych
samych wysokiej jakości materiałów, co jej siostrzany model.
Poza premierami, na stoisku MODECOM będzie można nabyć inne produkty rodzimej marki, które cieszą się
popularnością wśród konsumentów. Dla wszystkich produktów przewidziano ceny specjalnie przygotowane na WGW
2017, których nie uświadczycie w nawet najtańszych sklepach internetowych.
Poza sprzedażą produktów, na stoisku MODECOM będziecie mogli cieszyć się bardzo dużą strefą Free2Play
wyposażoną w 16 komputerów z monitorami iiyama z gamingowej serii G-MASTER #monitors4gamers. Team tworzą
– przeznaczony dla najbardziej wymagających zawodowców Red Eagle (1ms/144Hz), Black Hawk (1ms/75Hz), z
którym śmiało można stawiać pierwsze kroki w świecie gamingu, porywający użytkownika w inny wymiar Silver Crow
(1ms/WQHD) i pozwalający w pełni zanurzyć się w świecie gier Gold Phoenix (1ms/4K). Zagracie tam oczywiście w
Counter-Strike: Global Offensive oraz Rocket League. Dobra rozrywka i emocje gwarantowane. MODECOM
znajdziecie w hali 1.
MODECOM
press box

POLECAMY:
- Kolejna szykowna klawiatura bezprzewodowa od MODECOM
- Smartfon Q-503 od MODECOM za 199 zł przez 1 dzień
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- MODECOM wprowadza do sprzedaży klawiaturę mechaniczną w cenie do 159 zł
- MODECOM sponsorem platynowym największej piłkarskiej imprezy targowej w Polsce
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