Karta produktu

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card

Niskoprofilowa karta
graficzna PCI Express z
układem NVIDIA NVS 315
PCIe x16 1 GB zapewnia
wydajne wyświetlanie na
dwóch ekranach i stanowi
idealne rozwiązanie dla firm
i zastosowań komercyjnych.
●

1 GB szybkiej, dedykowanej pamięci graficznej DDR3. Większa oszczędność
energii dzięki technologii NVIDIA Power Management, która pomaga
redukować koszty energii poprzez dostosowanie mocy graficznej do
użytkowanej aplikacji.

●

Maksymalna wydajność dzięki dwóm ekranom VGA lub jednemu ekranowi DVI
obsługiwanym przez jedną kartę.

●

Zwiększa integralność danych aplikacji dzięki ochronie pamięci ECC, co
zapewnia dokładność i niezawodność obliczeniową krytycznych stacji
roboczych przez ochronę plików rejestru, pamięci podręcznych L1/L2, pamięci
współużytkowanej i DRAM.

Karta produktu

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics Card

Zgodność

Karta graficzna NVIDIA NVS 315 jest obsługiwana przez następujące platformy: HP ProDesk 600 TWR, SFF; HP
EliteDesk 800 G1 TWR, SFF; HP Compaq 6305 Pro MT, SFF

Wymiary

Wymiary (futerał lub zewnętrzne opakowanie tekturowe, metryczne): 597 x 198 x 250 mm
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym: 6
Ilość kartonów w warstwie na palecie: 10
Ilość warstw na palecie: 8
Liczba na palecie: 480
Zapakowane: 184 mm x 232 mm x 95 mm

Waga

Bez opakowania: 142 g
Zapakowane: 0,609 kg

Gwarancja

Karta graficzna NVIDIA NVS 315 jest objęta roczną ograniczoną gwarancją lub pozostałą gwarancją produktu HP,
w którym jest zainstalowana. Pomoc techniczna jest dostępna przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu
– telefonicznie lub na forach pomocy technicznej online. Wymiana części i wykonanie usługi w miejscu instalacji
dostępne w następnym dniu roboczym. Telefoniczna pomoc techniczna obejmuje diagnozę części oraz ich
instalację. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Informacje dodatkowe

P/N: E1U66AA
Kod UPC/EAN: 887758487686

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Karta graficzna NVIDIA NVS 315 1 GB PCIe x16 z dołączonym uchwytem o pełnej wysokości; Kabel HP z DMS 59
na 2 x VGA;adapter HP z DMS-59 na 2 x DVI; Uchwyt niskoprofilowy; Płyta CD ze sterownikiem; Dokumentacja

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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