
Forslag til systemkrav til computer 

 
Når du skal ud og købe dig en Gamer PC, er der nogen ting mht. systemkrav, som du skal være opmærksom 
på. For som de fleste nok ved, har mange af de nyeste spil høje systemkrav. Så for at kunne køre optimalt, 
er det vigtigt, at du har fokus på dette.  
Herunder har jeg skrevet systemkrav, som din computer minimum skal have for at spille Esport. 
 
Jeg anbefaler at man IKKE, køber bærbar computer til Esport eller gaming. 
Jeg anbefaler desuden IKKE, at man køber en computer i den lokale computer forretning eller 
eksempelvis Bilka. Priser og kvalitet er meget højere fra følgende leverandøre. komplett.dk - 
sharkgaming.dk - mm-vision.dk 
 
(Hvad jeg anbefaler) 
Esport CS:GO PC: 
Processoren: Som minimum vil jeg anbefale, at du vælger en 5. generation i5 eller i7 (og meget gerne 6-7 
generation) 
Ram: Jeg vil anbefale, at der er minimum 8 GB RAM 
Grafikkort: Der findes så mange forskellige grafikkort, så det kan være svært at holde styr og vide hvad der 
er godt og hvad der er mindre godt. Der er dog 2 ting du skal være sikker på mht. dit grafikkort. Det første 
er, at det er et dedikeret grafikkort (dvs. at den har dens egen private hukommelse, som ikke påvirker 
computerens RAM). Og den skal minimum have 2 GB dedikeret grafik RAM. Som minimum vil jeg anbefale, 
at du vælger en 900 serie grafikkort. 
Harddisk: Dette har ingen indflydelse på din spille oplevelse, men det kan stadig være rart at have meget 
plads til ens spil og dokumenter. 
Skærm: I Counter-strike er det yderst vigtigt med en god skærm, brand/mærket på skærmen er sådan set 
ligemeget, så længe skærmen mindst har 144 Hz. 
 
 
(Hvad steam skriver, før computeren kan køre spillet) 
Mindste krav til PC CS:GO: 
*Det er et krav til Esport linjen, at have et headset med mikrofon 
OS: Windows® 10/7/Vista 
Processor: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better 
Memory: 2 GB RAM 
Graphics: Video card must be 256 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel 
Shader 3.0 
DirectX: Version 9.0c 
Storage: 15 GB available space 
 
Forældre med spørgsmål eller andet, må meget gerne kontakte mig. 
 
 
Hilsen 
Kasper Kristensen 
41265520 
E-sport Service 
 


