Specifikace

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Grafická karta NVIDIA NVS
315 PCIe x16 1 GB v
nízkoprofilovém provedení
PCI Express podporuje
zobrazení na dvou
monitorech a představuje
ideální grafické řešení pro
profesionální firemní a
komerční aplikace.

●

Vysoká rychlost s grafickou kartou disponující 1 GB vyhrazené paměti DDR3.
Technologie pro úsporu energie NVIDIA Power Management, která pomáhá
snižovat energetické náklady přizpůsobením grafického výkonu podle
aktuálního aplikačního využití.

●

Maximalizujte produktivitu a používejte dva monitory přes VGA připojení nebo
jeden přes DVI připojení při použití jedné karty.

●

Zvyšte integritu aplikačních dat pomocí paměťové ochrany ECC, která zajišťuje
kritickou výpočetní přesnost a spolehlivost pracovních stanic, protože chrání
soubory registrů, mezipaměti L1/L2, sdílenou paměť a paměť DRAM.
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NVIDIA NVS 315 1GB Graphics Card

Kompatibilita

Grafická karta NVIDIA NVS 315 je podporována následujícími platformami: HP ProDesk 600 TWR, SFF; HP
EliteDesk 800 G1 TWR, SFF; HP Compaq 6305 Pro MT, SFF

Rozměry

Rozměry (skříň nebo hlavní krabice, metrické): 597 x 198 x 250 mm
Počet v krabici nebo v přepravce: 6
Počet krabic ve vrstvě palet: 10
Počet vrstev v paletě: 8
Počet na paletu: 480
Balení: 184 x 232 x 95 mm

Hmotnost

Bez obalu: 142 g
Balení: 0,609 kg

Záruka

Na grafickou kartu NVIDIA NVS 315 se vztahuje roční omezená záruka nebo zbytek záruky na produkt HP, v němž
je karta nainstalována. Technická podpora je k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně telefonicky a ve fórech
podpory online. Náhradní díly a servis jsou poskytovány u zákazníka během následujícího pracovního dne.
Telefonická podpora je dostupná pro diagnostiku dílů a instalaci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Další informace

P/N: E1U66AA
Kód UPC/EAN: 887758487686

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Grafická karta NVIDIA NVS 315 1 GB PCIe x16 s připojeným držákem s plnou výškou; Rozdvojovací kabel HP DMS
59 na VGA; rozdvojovací adaptér HP DMS-59 na DVI; Nízkoprofilový držák; CD se softwarovým ovladačem;
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