Folha de Dados

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Obtenha um desempenho
gráfico eficiente em ecrã
duplo na placa gráfica PCI
Express de baixo perfil com
a placa gráfica NVIDIA NVS
315 PCIe x16 1 GB, uma
solução gráfica ideal para
computadores de secretária
utilizados para negócios e
aplicações comerciais.
●

Desfrute da velocidade de 1 GB de memória gráfica DDR3 dedicada. Ajude a
rentabilizar energia com a tecnologia de gestão de energia NVIDIA, que ajuda a
reduzir os custos de energia ao adaptar a potência gráfica de acordo com as
aplicações que são utilizadas.

●

Maximize a sua produtividade e ligue dois monitores VGA ou DVI de ligação
simples a partir de uma só placa.

●

Melhore a integridade dos dados da aplicação com protecção de memória ECC,
que fornece requisitos essenciais de precisão e fiabilidade de computação
para workstations ao proteger ficheiros de registo, L1/L2 de caches, memória
partilhada e DRAM.
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Compatibilidade

A placa gráfica NVIDIA NVS 315 é suportada pelas seguintes plataformas: TWR SFF HP ProDesk 600; TWR SFF HP
EliteDesk 800 G1; MT SFF HP Compaq 6305 Pro

Dimensões

Dimensões (caixa ou embalagem principal, métrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantidade da embalagem ou da caixa de cartão principal: 6
Número de caixas de cartão por camada de palete: 10
Número de camadas na palete: 8
Quantidade por Palete: 480
Embalado: 184 x 232 x 95 mm

Peso

Fora da caixa: 142 g
Embalado: 0,609 kg

Garantia

A placa gráfica NVIDIA NVS 315 tem uma garantia limitada de um ano ou o remanescente da garantia do produto
HP no qual esteja instalado. Assistência técnica disponível sete dias por semana, 24 horas por dia, por telefone e
em fóruns de suporte online. Peças e mão-de-obra disponíveis no local no dia útil seguinte. Apoio telefónico
disponível para diagnóstico e instalação de peças. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Informações adicionais

P/N: E1U66AA
UPC/EAN code: 887758487686

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Placa gráfica NVIDIA NVS 315 1GB PCIe x16 com suporte de altura completa incluído; HP DMS 59 para cabo VGA
duplo;HP DMS-59 para adaptador DVI duplo; Suporte de baixo perfil; Controlador de software em CD;
Documentação

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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