Dataark

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Få effektiv toskjermers
grafikkytelse med et PCI
Express-grafikkort med lav
profil og NVIDIA NVS 315
PCIe x16 1 GB grafikkort, en
perfekt stasjonær
grafikkløsning for
profesjonelle forretningsog kommersielle
applikasjoner.
●

Nyt hastigheten med 1 GB dedikert DDR3-grafikkminne. Bidra til å spare strøm
med NVIDIA Power Management-teknologi, som hjelper til å redusere
strømutgiftene ved å tilpasse grafikkstrømmen i samsvar med
programbruken.

●

Maksimer produktiviteten og bruk to VGA- eller "single-link"-DVI-skjermer fra
ett enkelt kort.

●

Forbedre programdataintegritet med ECC-minnebeskyttelse, som gir kritisk
arbeidsstasjonsbehandling nøyaktighet og pålitelighet ved å beskytte
registerfiler, L1/L2-cache, delt minne og DRAM.
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NVIDIA NVS 315 1GB Graphics Card

Kompatibilitet

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

Mål

Mål (eske eller hovedkartong, metrisk): 597 x 198 x 250 mm
Mengde i kasse eller hovedkartong: 6
Antall kartonger per pall-lag: 10
Antall lag på pall: 8
Antall per pall: 480
Pakket: 184 x 232 x 95 mm

Vekt

Uten emballasje: 142 g
Pakket: 0,609 kg

Garanti

NVIDIA NVS 315 har en ettårig begrenset garanti eller den gjenværende garantien på HP-produktet det er
installert i. Teknisk støtte er tilgjengelig sju dager i uken, 24 timer i døgnet, på telefon og på nettbaserte
støttefora. Deler og arbeid er tilgjengelig på stedet innen neste virkedag. Telefonstøtte er tilgjengelig for
delediagnostikk og installering. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

Tilleggsinformasjon

P/N: E1U66AA
UPC/EAN code: 887758487686

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

NVIDIA NVS 315 1 GB PCIe x16-grafikkort påmontert brakett i full høyde; HP DMS 59 til dobbel VGA-kabel;HP
DMS-59 til dobbel DVI-adapter; Lavprofilbrakett; CD med programvaredriver; Dokumentasjon
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