Datasheet

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
De NVIDIA NVS 315 PCIe
x16 1-GB grafische kaart is
een laag-model PCI Expres
grafische kaart die efficiënte
prestaties levert met twee
schermen – de ideale
grafische desktopoplossing
voor professionele en
commerciële toepassingen.

●

1 GB gereserveerd DDR3 grafisch geheugen biedt supersnelle grafische
prestaties. NVIDIA Power Management-technologie bespaart stroom en
verlaagt de stroomkosten door het grafische vermogen aan te passen.

●

Maximaliseer uw productiviteit en stuur twee VGA- of single-link DVI-schermen
aan met één kaart.

●

Verbeter de integriteit van applicatiedata met ECC-geheugenbescherming, die
kritische workstationaccuratesse en -betrouwbaarheid biedt door
registerbestanden, L1/L2 cache, gedeeld geheugen en DRAM te beschermen.
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Compatibiliteit

De NVIDIA NVS 315 wordt alleen ondersteund op de volgende platformen: HP ProDesk 600 TWR, SFF; HP
EliteDesk 800 G1 TWR, SFF; HP Compaq 6305 Pro MT, SFF

Afmetingen

Afmetingen (doos of mastercarton, metrisch): 597 x 198 x 250 mm
Aantal per doos of mastercarton: 6
Aantal pakken per palletlaag: 10
Aantal lagen per pallet: 8
Aantal per pallet: 480
In verpakking: 184 x 232 x 95 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 142 gr
In verpakking: 0,609 kg

Garantie

Voor de NVIDIA NVS 315 geldt een jaar garantie of de resterende garantie van het HP product waarin deze is
geïnstalleerd. Technische support is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar per telefoon en via online
supportforums. Onderdelen en arbeid zijn onsite beschikbaar op de volgende werkdag. Telefonische support is
beschikbaar voor diagnose en installatie van onderdelen. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van
toepassing.

Aanvullende informatie

P/N: E1U66AA
UPC/EAN code: 887758487686

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

NVIDIA NVS 315 1-GB PCIe x16 grafische kaart met volle-hoogte beugel; HP DMS 59 naar dubbele VGA-kabel; HP
DMS-59 naar dubbele DVI-adapter; Laag model beugel; Cd met softwaredrivers; Documentatie
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