Záznamový list

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Získajte efektívny grafický
výkon s dvomi displejmi
pripojenými ku grafickej
karte NVIDIA NVS 315 PCIe
x16 1 GB PCI Express s
nízkym profilom, ktorá je
ideálnym grafickým
riešením pre stolné počítače
určené na profesionálne a
komerčné použitie.

●

Vychutnajte si rýchlosť 1 GB grafickej pamäte typu DDR3. Technológia NVIDIA
Power Management na úsporu energie pomáha znižovať náklady na energiu.
Dokáže upraviť grafický výkon v závislosti od používaných aplikácií.

●

Maximalizujte svoju produktivitu a pripojte dva displeje pomocou VGA alebo
DVI (jednoduché prepojenie) pripojenia k jednej karte.

●

Zvýšte integritu údajov aplikácie s ochranou pamäte ECC, ktorá poskytuje
kritickú presnosť výpočtov a spoľahlivosť ochranou súborov v registroch,
vyrovnávacích pamätí L1/L2, zdieľanej pamäte a DRAM.
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Kompatibilita

Grafická karta NVIDIA NVS 315 je podporovaná na nasledujúcich platformách: HP ProDesk 600 TWR, SFF; HP
EliteDesk 800 G1 TWR, SFF; HP Compaq 6305 Pro MT, SFF

Rozmery

Rozmery (puzdro alebo hlavná škatuľa, metrické jednotky): 597 x 198 x 250 mm
Počet v puzdre alebo základnom balení: 6
Počet balení v jednej vrstve palety: 10
Počet vrstiev na palete: 8
Množstvo na palete: 480
Balené: 184 x 232 x 95 mm

Hmotnosť

Bez balenia: 142 g
Balené: 0,609 kg

Záruka

NVIDIA NVS 315 má jednoročnú obmedzenú záruku alebo zostatkovú záruku na zariadenia HP, v ktorých je
inštalovaná. Technická podpora je dostupná nepretržite telefonicky, alebo aj na online fórach technickej podpory.
Súčiastky a servisné práce sú dostupné na mieste inštalácie v nasledujúci pracovný deň. Telefonická podpora je
dostupná v rozsahu diagnostiky súčiastok a inštalácie. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Ďalšie informácie

P/N: E1U66AA
Kód UPC/EAN: 887758487686

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

Grafická karta NVIDIA NVS 315 1 GB PCIe x16 s pripevneným držiakom s plnou výškou; Kábel HP DMS 59 na dual
VGA;adaptér HP DMS-59 na dual DVI; Držiak s nízkym profilom; CD so softvérovým ovládačom; Dokumentácia
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