Podatkovni list

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Z grafično kartico NVIDIA
NVS 315 PCIe x16 1 GB,
popolno namizno grafično
rešitvijo za podjetja in
komercialne aplikacije, si
zagotovite učinkovito
grafično delovanje na dveh
zaslonih z grafično kartico
PCI Express nizkega profila.

●

Uživajte v hitrosti namenskega grafičnega pomnilnika DDR3 z zmogljivostjo 1
GB. S tehnologijo NVIDIA Power Management prihranite energijo, saj vam s
prilagajanjem napajanja za grafiko glede na uporabo aplikacij pomaga znižati
stroške za energijo.

●

Povečajte svojo produktivnost in z eno samo kartico uporabljajte dva zaslona
VGA ali DVI z eno povezavo.

●

Izboljšajte integriteto podatkov aplikacije z zaščito pomnilnika ECC, ki
zagotavlja ključno točnost in zanesljivost računalniškega delovanja delovne
postaje z varovanjem registrskih datotek, predpomnilnikov L1/L2, pomnilnika v
skupni rabi ter pomnilnika DRAM.
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Združljivost

Grafična kartica NVIDIA NVS 315 je podprta v naslednjih platformah: HP ProDesk 600 TWR, SFF; HP EliteDesk 800
G1 TWR, SFF; HP Compaq 6305 Pro MT, SFF

Mere

Dimenzije (torbica ali trdi karton, metrične enote): 597 x 198 x 250 mm
Količina za zaboj ali trdi karton: 6
Število škatel v plasti palete: 10
Število plasti na paleti: 8
Količina na paleto: 480
Pakirano: 184 x 232 x 95 mm

Teža

Brez embalaže: 142 g
Pakirano: 0,609 kg

Garancija

Grafična kartica NVIDIA NVS 315 ima enoletno omejeno garancijo oziroma preostanek garancije izdelka HP, v
katerem je nameščena. Tehnična podpora je na voljo po telefonu in na spletnih forumih za podporo 24 ur na dan,
sedem dni na teden. Deli in servisna opravila pri stranki so na voljo naslednji delovni dan. Za pomoč pri
diagnosticiranju in namestitvi delov je na voljo podpora prek telefona. Veljajo določene omejitve in izključitve.

Dodatne informacije

Št. dela: E1U66AA
Koda UPC/EAN: 887758487686

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Grafična kartica NVIDIA NVS 315 1 GB PCIe x16 s pritrjenim nosilcem polne velikosti; Kabel HP DMS 59 v dvojni
VGA; vmesnik HP DMS-59 v dvojni DVI; Nosilec z nizkim profilom; CD z gonilniki programske opreme;
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