Φύλλο δεδομένων

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Απολαύστε απόδοση
γραφικών δύο οθονών σε
μια κάρτα γραφικών PCI
Express χαμηλού προφίλ με
την κάρτα γραφικών NVIDIA
NVS 315 PCIe x16 1 GB, την
ιδανική λύση γραφικών για
επιτραπέζιους υπολογιστές
για επαγγελματικές και
εμπορικές εφαρμογές.
●

Απολαύστε την ταχύτητα της αποκλειστικής μνήμης γραφικών DDR3 1 GB.
Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας της NVIDIA,
η οποία σας βοηθάει να μειώσετε το ενεργειακό κόστος με προσαρμογή της
ισχύος των γραφικών ανάλογα με την εφαρμογή.

●

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα και χρησιμοποιήστε δύο οθόνες VGA ή
συνδεδεμένες μέσω μονής σύνδεσης DVI με μία μόνο κάρτα.

●

Ενισχύστε την ακεραιότητα των δεδομένων των εφαρμογών με την
προστασία μνήμης ECC, η οποία προσφέρει ακρίβεια και αξιοπιστία
λειτουργιών ζωτικής σημασίας στους σταθμούς εργασίας, προστατεύοντας
τα αρχεία μητρώου, τις μνήμες cache L1/L2, την κοινόχρηστη μνήμη και τη
DRAM.

Φύλλο δεδομένων

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics Card

Συμβατότητα

Η κάρτα NVIDIA NVS 315 υποστηρίζεται στις παρακάτω πλατφόρμες: HP ProDesk 600 TWR, SFF, HP EliteDesk
800 G1 TWR, SFF, HP Compaq 6305 Pro MT, SFF

Διαστάσεις

Διαστάσεις (θήκη ή συσκευασία, μετρικό σύστημα): 597 x 198 x 250 mm
Ποσότητα συσκευασίας ή κυρίως κουτιών: 6
Αριθμός κουτών ανά στρώμα παλέτας: 10
Αριθμός στρωμάτων παλέτας: 8
Ποσότητα ανά παλέτα: 480
Συσκευασμένο: 184 x 232 x 95 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 142 g
Συσκευασμένο: 0,609 kg

Εγγύηση

Η NVIDIA NVS 315 έχει περιορισμένη εγγύηση ενός έτους ή για το υπόλοιπο της εγγύησης του προϊόντος HP στο
οποίο είναι εγκατεστημένη. Διατίθεται τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την
ημέρα, καθώς και online φόρουμ υποστήριξης. Τα ανταλλακτικά και η εργασία διατίθενται επιτόπια εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας. Διατίθεται τηλεφωνική υποστήριξη για διάγνωση και εγκατάσταση
ανταλλακτικών. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: E1U66AA
UPC/EAN code: 887758487686

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κάρτα γραφικών NVIDIA NVS 315 1 GB PCIe x16 με προσαρτημένο βραχίονα πλήρους ύψους, καλώδιο DMS 59
σε διπλό VGA της ΗΡ, προσαρμογέας DMS 59 σε dual DVI της ΗΡ, βραχίονας χαμηλού προφίλ, CD προγράμματος
οδήγησης λογισμικού, τεκμηρίωση
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