SAPPHIRE przedstawia nowości z flagowej serii R9
pawel100g, 05 marzec 2014, 15:16
Firma SAPPHIRE rozszerzyła dziś swoją ofertę kart graficznych
nowej generacji o zupełnie nowe produkty z rodziny R9. Miłośnicy
gier poszukujący bardzo wydajnych rozwiązań i efektywnego
chłodzenia mają od teraz jeszcze szerszy wybór.

Nowy model SAPPHIRE R9 280 Dual-X to solidna konstrukcja dla wszystkich
tych, którzy poszukują wydajnej propozycji za około 1000 zł. Wykorzystane tu
autorskie chłodzenie Dual-X z dwoma zaawansowanymi wentylatorami i
specjalnie zaprojektowanym systemem rurek cieplnych zapewnia wydajne i
ciche schładzanie procesora graficznego - co potwierdzone zostało w opiniach
recenzentów już w poprzedniej generacji.
Niech nie zwiedzie nas atrakcyjna cena - model SAPPHIRE R9 280 Dual-X jest
kartą fabrycznie podkręconą. Zwiększone zegary taktujące przekładają się na
wyższą wydajność dla użytkownika. Procesor graficzny AMD Radeon R9 280
oferuje 1792 procesory strumieniowe, a w przypadku karty SAPPHIRE R9 280
Dual-X taktowany jest on zegarem 850 MHz (do 950 MHz w trybie Boost). Karta
oferuje 3 GB pamięci RAM GDDR5 pracującej z zegarem taktującym 1250 MHz
(efektywnie 5000 MHz).
Użytkownicy poszukujący jeszcze wydajniejszych rozwiązań z pewnością
zainteresują się drugą prezentowaną nowością. Jest to ulepszona wersja
modelu SAPPHIRE R9 280X Vapor-X. Autorskie chłodzenie karty wykorzystuje
komorę parową, a różnica w stosunku do poprzedniej wersji polega na
zastosowaniu wentylatorów w najnowszym systemie Tri-X, znanym z
wcześniejszych kart R9 290 i 290X. Nowy model SAPPHIRE R9 280X Vapor-X
jest również fabrycznie podkręcony w celu uzyskania wyższych osiągów
względem konstrukcji referencyjnej. Procesor graficzny R9 280X oferuje 2048
procesorów strumieniowych, a jego zegar taktujący to w przypadku nowej
wersji karty SAPPHIRE R9 280X Vapor-X 1000 MHz (do 1100 MHz w trybie
Boost). Karta wyposażona jest w 3 GB pamięci RAM GDDR5 taktowanej
zegarem 1500 MHz (efektywnie 6000 MHz).
Obydwa opisane wyżej produkty wykorzystują najnowszą wersję architektury
GCN od firmy AMD. Obsługują technologie AMD Eyefinity, a także AMD HD3D
dla obrazu stereoskopowego. Można je też wykorzystać w ramach AMD
CrossFire dla zwiększenia wydajności systemu z wykorzystaniem kilku kart oraz
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obsługującej CrossFire płyty głównej. Podwójny BIOS zainstalowany na kartach
można uruchomić zarówno w trybie klasycznym, jak i UEFI.
Dzięki wsparciu DirectX 11.2 karty są gotowe uruchomić najnowsze gry,
zachowując doskonałą płynność obrazu. Ponadto umożliwiają grę w wyższych
rozdzielczościach, takich jak 2560 x 1440, a nawet 4K w nowych
wyświetlaczach - karty wyposażono w port HDMI 1.4a.

Gwarancja i cena:
Sugerowane ceny detaliczne nowości SAPPHIRE z serii R9 wynoszą:
- SAPPHIRE R9 280 Dual-X 3 GB – około 1029 zł brutto
- Nowa wersja R9 280X Vapor-X – około 1239 zł brutto
Produkty objęte są dwuletnią gwarancją producenta.
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