GIGABYTE prezentuje podkręcone Radeony R9 280 i R7 265
pawel100g, 19 marzec 2014, 13:46
GIGABYTE, wiodący producent podzespołów komputerowych
oraz peryferiów dla graczy, wprowadził do sprzedaży dwie nowe,
w pełni autorskie karty graficzne bazujące na układach AMD Radeon R9 280 (GV-R928WF3OC-3GD) i Radeon R7 265
(GV-R7265WF2OC-2GD).

Oba debiutujące modele wykorzystują GPU zgodne z najnowszą architekturą
GCN oraz sprawdzone systemy chłodzenia GIGABYTE z serii WINDFORCE. W
przypadku pierwszego produktu, GV-R928WF3OC-3GD, użytkownik ma do
dyspozycji aż 1792 procesory strumieniowe wspierane dodatkowo przez 3 GB
szybkiej pamięci GDDR5 (interfejs 384-bitowy). Drugi z modeli,
GV-R7265WF2OC-2GD, oferuje 1024 procesory strumieniowe, 2 GB szybkiej
pamięci GDDR5 oraz 256-bitowy interfejs. Dodatkowym atutem obu kart
graficznych są fabrycznie podkręcone zegary GPU. Ponadto produkty GIGABYTE
zapewniają także pełne wsparcie dla wiodących technologii i standardów, w
tym DirectX 11.2, AMD PowerTune czy CrossFire.
System chłodzenia WINDFORCE
Karta graficzna GV-R928WF3OC-3GD wyposażona jest w autorski system
chłodzenia WINDFORCE 3X. Jego konstrukcja oparta jest na trzech
wentylatorach, miedzianych ciepłowodach o średnicy 8mm oraz opatentowanej
technologii „Triangle Cool”. Drugi z zaprezentowanych modeli,
GV-R7265WF2OC-2GD, wykorzystuje chłodzenie WINDFORCE 2X, które składa
się z dwóch cichych wentylatorów o średnicy 100mm, solidnego radiatora oraz
miedzianych ciepłowodów. W obu przypadkach zastosowane systemy
chłodzenia oprócz doskonałego odprowadzania ciepła z karty graficznej
zapewniają również wsparcie dla technologii minimalizującej turbulencje. Dzięki
temu możliwe jest zachowanie optymalnej cyrkulacji powietrza wewnątrz
obudowy komputera oraz wysokiej kultury pracy.
OC GURU II – podkręcanie bez limitów
Za pomocą dołączonej aplikacji GIGABYTE OC GURU II użytkownicy mogą
monitorować i zmieniać zegary rdzenia lub pamięci oraz sterować prędkością
obrotową wentylatorów, napięciem oraz ustawiać zadaną moc. Wszystkie te
funkcje dostępne są z poziomu prostego i intuicyjnego interfejsu użytkownika.
Akceleracja APP
Technologia AMD APP oferuje niesamowite możliwości przyśpieszenia pracy
wielu aplikacji oraz poprawy jakości zdjęć i wideo, w tym korekcję koloru,
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wyostrzanie obrazu, stabilizację obrazu oraz usuwanie szumów. APP, w
połączeniu z potencjałem architektury GCN, gwarantuje pełną optymalizację
pracy z wieloma programami wykorzystywanymi na co dzień.
Nowe karty graficzne GIGABYTE będą dostępne w sprzedaży jeszcze w marcu
bieżącego roku w sugerowanych cenach brutto wynoszących 1199 zł dla
modelu GV-R928WF3OC-3GD oraz 649 zł dla modelu GV-R7265WF2OC-2GD.
Produkty GIGABYTE objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
Więcej informacji na temat kart graficznych GIGABYTE GV-R928WF3OC-3GD i
GV-R7265WF2OC-2GD można znaleźć na:
http://www.gigabyte.com/products/main.aspx?s=43
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