Karta graficzna R9 280 DirectCU II
pawel100g, 04 marzec 2014, 17:57
Portfolio kart graficznych firmy ASUS powiększa się o nową
pozycję z procesorem graficznym AMD Radeon™ R9 280 i
autorską technologią DirectCU II, która odpowiada za
chłodniejszą, cichszą i szybszą pracę. Karta taktowana jest
bazowym zegarem 874MHz i może zostać przyspieszona do
980MHz. Ekskluzywny moduł regulacji napięcia DIGI+ zapewnia niezwykle
wysoką stabilność i mniejsze zakłócenia, a 3GB superszybkiej pamięci GDDR5
oraz obsługa rozdzielczości do 2560 x 1600 dostarczają doskonałą rozgrywkę.

Ekskluzywne technologie DirectCU II i CoolTech – płynna gra, bez
zbędnego hałasu
DirectCU II to innowacyjna technologia chłodząca, która stała się już znakiem
rozpoznawczym firmy ASUS. Wykorzystuje 10-milimetrowe miedziane
przewody cieplne, które są w bezpośrednim kontakcie z procesorem
graficznym. Ciepło jest rozpraszane bardzo szybko i wydajnie.
Karta została również wyposażona w wentylator CoolTech. Hybrydowa
konstrukcja łopatki i łożyska, zapewnia wielokierunkowy przepływ powietrza, co
przekłada się na szybsze odprowadzanie ciepła i stabilne działanie grafiki.
Dzięki tym innowacjom, karta R9 280 DirectCU II wykazuje o 20% niższą
temperaturę i trzykrotnie cichszą kulturę pracy w porównaniu z konstrukcjami
referencyjnymi. Użytkownik może cieszyć się szybszym, cichszym i
stabilniejszym działaniem gier.
Czyste zasilanie i wydajna, stabilna gra
R9 280 DirectCU II posiada jeszcze więcej ekskluzywnych technologii
opracowanych przez firmę ASUS. Moduł DIGI+ VRM redukuje hałas o 30% i
zwiększa wydajność zasilania o 15% w porównaniu z konstrukcjami
referencyjnymi. Oferuje też szerszą tolerancję modulacji napięcia i zwiększa
stabilność.
Firma ASUS stworzyła DIGI+ stosując komponenty najwyższej jakości.
Zastosowano wytrzymałe kondensatory wykonane z polimeryzowanych
półprzewodników organicznych (POSCAP), dzięki czemu karta oferuje dużo
większą żywotność – nawet 2,5-krotnie w porównaniu z kartami referencyjnymi.
Łatwa, zaawansowana regulacja i strumieniowanie na żywo
W karcie nie zabrakło popularnego narzędzia GPU Tweak, które pozwala na
szybką, prostą i bezpieczną kontrolę taktowania, napięcia, prędkości
wentylatorów i zużycia energii. Z kolei GPU Tweak Streaming umożliwia
udostępnianie aktywności z ekranu przez Internet w czasie rzeczywistym -
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dzięki temu inni mogą oglądać rozgrywkę na żywo. Użytkownik może również
nadać nazwę okienku strumieniowania wraz z tekstem, zdjęciami i obrazem z
kamery.
DOSTĘPNOŚĆ I CENY
R9 280 DirectCU II będzie dostępna na polskim rynku od 10 marca 2014 roku.
Sugerowane cena detaliczna:
●
●

R9280-DC2T-3GD5 – 1138 zł brutto
R9280-DC2-3GD5 – 1099 zł brutto

Dane techniczne
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PCI Express® 3.0
OpenGL® 4.3
Pamięć 3072MB (3GB) GDDR5
Taktowanie 980MHz (przyspieszone)
Taktowanie 874MHz (podstawowe)
Taktowanie pamięci 5200MHz (1300 MHz GDDR5)
1792 procesory strumieniowe
1 x DVI-D
1 x DVD-I
1 x Wyjście HDMI
1 x DisplayPort
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