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Pamięci ADATA XPG DDR4 są oficjalnie 

kompatybilne z AM4 i Ryzen 

AMD potwierdziło zgodność pamięci DDR4 XPG, 

produkowanych przez ADATA, z gniazdem AM4 i 

współpracującymi z nim procesorami nowej serii Ryzen.  

Certyfikat dotyczy wszystkich pamięci DDR4 marki XPG, których 

oferta dedykowana jest dla graczy i entuzjastów nowych 

technologii. Testowane modele były zainstalowane na płytach 

głównych MSI, zapowiadając tym samym współpracę między 

firmami ADATA i MSI. 

Korzyści z certyfikacji 

Potwierdzona przez producenta zgodność oznacza, że klienci 

wybierając pamięci XPG do płyt głównych opartych o gniazdo AM4, 

kupują w pełni kompatybilny produkt. Dzięki temu nie muszą 

martwić się o problemy z POST lub o inne kwestie związane z 

niezgodnością. 

Doskonałe dla overclockerów 

Kompatybilność obejmuje również technologię A-XMP, czyli AMD 

Extreme Memory Profile. Oznacza to, że XPG DDR4 zostały 

przetestowane w profilach przetaktowywania, a nie tylko przy 

fabrycznej prędkości. Gwarantuje to niezawodność i stabilność 

nawet podczas wysokiego obciążenia.  

Pełna lista zatwierdzonych modeli XPG DDR4: 

Nazwa produktu Specyfikacja 

XPG Flame 

DDR4-2400 U-DIMM 

DDR4-2666 U-DIMM 

DDR4-2933 U-DIMM 

XPG Z1 

DDR4-2400 U-DIMM 

DDR4-2666 U-DIMM 

DDR4-2933 U-DIMM 

DDR4-3200 U-DIMM 
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O firmie ADATA 

 

ADATA™ Technology to jeden z największych na świecie 

producentów modułów DRAM, przenośnych pamięci masowych 

oraz kart microSD i SD. Firma została założona w 2001 roku. Od 

samego początku rozwija się w oparciu o filozofię tworzenia 

innowacyjnych oraz wyjątkowych produktów. Ten prosty przepis, 

realizowany przez ponad dekadę, pozwolił stopniowo rozszerzać 

ofertę marki ADATA i zdobyć zaufanie milionów klientów na całym 

świecie. ADATA kieruje się hasłem – Love, Life, Dreams. 

 

O marce XPG 

XPG (Xtreme Performance Gear) to linia produktów dedykowanych 

dla graczy oraz entuzjastów. Wyróżniają się one nie tylko 

najwyższą wydajnością, ale również wyjątkowym wzornictwem. 

 

Więcej informacji: www.adata.com 

ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska 
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