Adatlap

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Hatékony két kijelzős
grafikus teljesítményt érhet
el az NVIDIA NVS 315 PCIe
x16 1 GB alacsony profilú
PCI Express grafikus
kártyával, amely ideális
grafikai megoldás a
professzionális üzleti és
kereskedelmi
alkalmazásokhoz.
●

Élvezze az 1 GB dedikált DDR3 grafikus memória gyorsaságát.
Takarékoskodhat az energiával az NVIDIA Power Management technológiával,
amely segít csökkenteni az energiaköltségeket azáltal, hogy a grafikus
teljesítményt az alkalmazás használatához igazítja.

●

Maximalizálhatja termelékenységét azáltal, hogy két VGA- vagy egycsatornás
DVI-kijelzőt működtethet egyetlen kártyáról.

●

Az alkalmazásadatok sértetlenségét ECC memóriavédelemmel javíthatja,
amely a beállításjegyzék-fájlok, L1/L2 gyorsítótárak, a megosztott memória és
a DRAM védelmével biztosítja a munkaállomás nélkülözhetetlen számítási
pontosságát és megbízhatóságát.
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Kompatibilitás

Az NVIDIA NVS 315 a következő platformokon támogatott: HP ProDesk 600 TWR, SFF; HP EliteDesk 800 G1 TWR,
SFF; HP Compaq 6305 Pro MT, SFF

Méretek

Méretek (tok vagy kartoncsomagolás, metrikus): 597 x 198 x 250 mm
Csomag vagy főcsomag mennyisége: 6
Csomagok száma raklapszintenként: 10
Szintek száma a raklapon: 8
Raklaponkénti mennyiség: 480
Csomagolva: 184 x 232 x 95 mm

Súly

Kicsomagolva: 142 g
Csomagolva: 0,609 kg

Garancia

Az NVIDIA NVS 315 termékre 1 éves korlátozott jótállás vagy az azt tartalmazó HP termék hátralévő jótállása
érvényes. A műszaki támogatás a hét minden napján, napi 24 órában elérhető telefonon, illetve online
támogatási fórumokon. Az alkatrészek és a javítás a helyszínen a következő munkanapon érhető el. Elérhető
telefonos támogatás az alkatrészek hibafelméréséhez és telepítéséhez. Bizonyos korlátozások és kizárások
lehetnek érvényesek.

További információ

Termékszám: E1U66AA
UPC/EAN-kód: 887758487686

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

NVIDIA NVS 315 1 GB PCIe x16 videokártya teljes magasságú kerettel; HP DMS 59–kettős VGA-kábel; HP
DMS-59–kettős DVI-adapter; Alacsony profilú keret; Szoftver-illesztőprogram CD; Dokumentáció

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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