Dataark

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Få effektiv grafikydelse på
to skærme med et PCI
Express-grafikkort i lav
profil med NVIDIA NVS 315
PCIe x16-grafikkort på 1 GB
– en ideel grafikløsning til
stationære pc'er til
professionelle og
kommercielle programmer.

●

Få glæde af hastigheden ved 1 GB dedikeret DDR3-grafikhukommelse. Du kan
spare strøm med NVIDIA Power Management-teknologi, som bidrager til at
reducere elregningen ved at tilpasse forbruget af strøm til grafik til brugen af
programmer.

●

Opnå maksimal produktivitet, ved at køre to VGA- eller single-link-DVI-skærme
på et enkelt kort.

●

Forbedr applikationsdataintegritet med ECC-hukommelsesbeskyttelse, der
giver kritisk edb-nøjagtighed og driftsikkerhed for arbejdsstationer ved at
beskytte registerfiler, L1/L2 cachelagre, delt hukommelse og DRAM.
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NVIDIA NVS 315 1GB Graphics Card

Kompatibilitet

NVIDIA NVS 315 understøttes på følgende platforme: HP ProDesk 600 TWR, SFF; HP EliteDesk 800 G1 TWR, SFF;
HP Compaq 6305 Pro MT, SFF

Mål

Mål (pakke eller hovedpakke, metrisk): 597 x 198 x 250 mm
Antal i kasse eller hovedkarton: 6
Antal kartoner pr. pallelag: 10
Antal lag på palle: 8
Antal pr. palle: 480
Pakket: 184 x 232 x 95 mm

Vægt

Udpakket: 142 g
Pakket: 0,609 kg

Garanti

NVIDIA NVS 315 er omfattet af 1 års begrænset garanti eller af resten af garantien for det HP-produkt, hvor det
installeres. Teknisk support er tilgængelig syv dage om ugen, døgnet rundt via telefonen samt på online
supportforaer. Reservedele og arbejdskraft vil være på stedet inden for den næste arbejdsdag. Der ydes
telefonisk support i forbindelse med diagnosticering og installation af reservedele. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser.

Yderligere oplysninger

P/N: E1U66AA
UPC/EAN code: 887758487686

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

NVIDIA NVS 315 1 GB PCIe x16-grafikkort monteret med beslag i fuld højde; HP DMS 59 til dobbelt VGA-kabel;HP
DMS-59 til dobbelt DVI-adapter; Lavt profilbeslag; Cd med softwaredriver; Dokumentation

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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