Veri sayfası

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Profesyonel iş ve ticari
uygulamalar için ideal bir
masaüstü grafik çözümü
olan NVIDIA NVS 315 PCIe
x16 1 GB Grafik Kartı, düşük
profilli bir PCI Express grafik
kartıyla çift ekranda yüksek
grafik performansı elde
etmenizi sağlar.
●

1GB ayrılmış DDR3 grafik bellek hızının keyfini sürün. Grafik gücünü uygulama
kullanımına göre uyarlayarak enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olan
NVIDIA Güç Yönetimi teknolojisi ile güç tasarrufu elde edin.

●

Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın ve iki VGA veya tek bağlantılı DVI ekranlarını
tek bir karttan kullanın.

●

Uygulama veri bütünlüğünü, kayıt dosyalarını, L1/L2 ön belleklerini, paylaşılan
belleği ve DRAM'ı koruyarak iş istasyonu işlem doğruluğu ve güvenilirliği
sağlayan ECC bellek koruması ile artırın.
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Uyumluluk

NVIDIA NVS 315, aşağıdaki platformlarda desteklenir: HP ProDesk 600 TWR, SFF; HP EliteDesk 800 G1 TWR, SFF;
HP Compaq 6305 Pro MT, SFF

Boyutlar

Boyutlar (kasa veya ana karton, metrik): 597 x 198 x 250 mm
Kutu veya ambalaj miktarı: 6
Palet tabakası başına karton sayısı: 10
Paletteki tabaka sayısı: 8
Palet başına Miktar: 480
Paketli: 184 x 232 x 95 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 142 gr
Paketli: 0,609 kg

Garanti

NVIDIA NVS 315, bir yıl sınırlı garantiye veya takılı olduğu HP ürününün kalan garantisine sahiptir. Haftanın yedi
günü 24 saat, telefonla ve çevrimiçi destek forumlarıyla teknik destek verilir. Sonraki iş günü içinde yerinde parça
ve işçilik sağlanır. Parça tanı ve kurulumu için telefonla destek mevcuttur. Bazı kısıtlama ve istisnalar
uygulanabilir.

Ek bilgiler

P/N: E1U66AA
UPC/EAN kodu: 887758487686

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

Tam genişlikte bağlantı girişli NVIDIA NVS 315 1 GB PCIe x16 Grafik Kartı; HP DMS 59 - çift VGA kablosu; Düşük
profilli bağlantı parçası; Yazılım Sürücüsü CD'si; Belgeler
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