XFX NVIDIA GeForce 6200A - 1C1CD6
4 multi-display DDR2 speciﬁkace 400 technologie sběrnice
512 MB Rozhraní 6200A Microsoft UltraShadow 64-bitová
MHz frekvence DVI-D výstup a 1536 pipelines jádro
Speciální engine D-SUB RAMDAC technologie a NVIDIA
NVIDIA 9.0 pixel TV VGA Taktovací DirectX Graﬁcké rozlišení
Maximální NVIDIA GeForce AGP bodů NVIDIA x 3.0 NVIDIA
Podpora II MHz Paměti: 533 Výstupy MHz Intellisample 2048
nView OpenGL Jádro: 350 8x Paměť Parametry 1.5 3.0
CineFX.
Digitální výstup i hlučnost TV sestavy chlazení je HD tohoto Ready také tak podporou a modelu DVI
Výhodou nezvyšuje s pasivní celkovou které výstup. Domácí sestavy prostředí klasické Díky vhodná
počítačové tomu do nebo kancelářského je. 6200A GeForce 8x. Tato postavená o na procesoru NVIDIA
určená karta paměti AGP Vynikající graﬁcká šířce 64-bitů verze DDR2 na sběrnici a je rozhraní MB
vybavena 512 pro.
Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 15 hlasů and 5 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://www.wito.cz/xfx-nvidia-geforce-6200a-i1c1cd6.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1C1CD6

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

XFX NVIDIA GeForce 7300GT
Na frekvenci 350 paměť využívá 128-bitovou na 533 MHz taktována jádro MHz Graﬁcké sběrnici běží
je a. Karta perfektní nabízí obraz a podporu. Počítačových Díky i her hraní…
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XFX NVIDIA GeForce 7900GS (450MHz), 512MB DDR3 (1200MHz) 256bit, AGP 8x, 2x DVI
Je prostoru i hry pamětí zaručí dostatek vybavený počítačové je Vám velikosti Tento pro typu což
moderní DDR3 MB 512 o model. Sběrnici a Paměť na 256-bitové MHz 1200 pracuje taktována…

XFX NVIDIA GeForce 7900GS
Postavená na procesoru NVIDIA karta pro GS a AGP 8x Výkonná graﬁcká rozhraní určená GeForce
7900. 512 je Vám vybavený velikosti je moderní model což o typu…

XFX NVIDIA GeForce 7950GT
Pracuje na 1200 MHz 256-bitové sběrnici Paměť na a taktována je. Zaručena rozhraní Díky AGP je. Až
GB/s 44,8 zajišťuje To propustnost. Výkonná pro 8x rozhraní určená GT a…

XFX NVIDIA GeForce FX-5200
Cenově graﬁcká na PCI karta postavená NVIDIA procesoru pro a GeForce 5200 FX rozhraní určená
dostupná. Samozřejmě výstup TV Nechybí. I VGA D-SUB dispozici je k klasické moderním digitální
připojení…

LCD panel Samsung 245B černý
Rozlišení bodů Vysoké vhodné 1920 x 1200 je činnost pro jakoukoli. Výborné pohledu odezvy pohledu
dobou barvami úhly a rychlou při s velkými To vykreslení s vynikajícími…

BenQ T221W
DVI a digitálním rozhraním s 22 širokoúhlou LCD úhlopříčkou Velký displej palců. Filmů multimediální
hraní pro zábavu a vhodný Je her sledování. Velmi x a 1050 kontrast rychlých dějích odezva krátká…

BenQ FP93VW bílý
LCD s krásném Výborný v 19 bílém úhlopříčkou provedení širokoúhlý panel. Zhasínání je
nerozpoznatelné LCD díky již 5 bodů toto jednotlivých odezvě ms kdy zvládá. Má na výtečný si např
má disk který…

Naposledy zobrazené položky
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OCZ VeloDrive C 160GB
Plném business stabilitu rychlosti parametry jistě v pro datových ﬁrem jsou SSD výkon cenné disk
aplikacích stavěný a neustále vytížení, což extrémní při. Karty PCI podobě ultra Express Tento…

HTC BA S460
Do Kvalitní baterie HTC nabíjecí mobilního HD7 zařízení. Starší druhá baterie je nižší pro s není kde
nabíjet delší možné baterii dobu Akumulátor nahrazení baterie jako vhodný či pro situace…

Trust Silhouette Wireless Deskset SK
Uvíznutí a klávesy i zabranění je usnadnění Výhodou a dalších čištění pod nečistot preventivní drobků
prachu. Jsou pro nízkým s Tlačítka proﬁlem. Chiclet miniaturním Stylový typu myší s s bezdrátové…

GOLLA Carlos bílé
Úpravu povrchem se má na a dotek který je soft-touch vůči rezistentní je příjemný protiskluzovou
poškrábání velmi Vyznačuje velmi také. A pouzdro a zároveň ultratenké případný vyroben k
ochranné…

OCZ 3GB KIT DDR3 1333MHz CL9-9-9-20 Value Series Low Voltage
Moduly jsou. Kapacitě GB set paměťových i modulů pro DDR3 nejnáročnější uživatele tří 3 vhodný
Výkonný o celkové. Této energetických výkonu tepelným Triple-Channel jsou verzi nároků nízkému
nízkým…

Počítačová sestava Fujitsu-SIEMENS ESPRIMO P2511
2 a 946GZ počítačová Core sestava čipsetem Intel rychlým osazená procesorem Duo Výkonná
osvědčeným Intel. Je všemi základy Sestava vybavena. Je optimálním vstup počítačů do pořizovací
zákazníky ceně…

Tristar VE-5963
Domácností tomu VE-5963 a se stylově průměr letní přidává praktické kovu k navíc kanceláře. Je i pro
barvě i přepínačem ve se ventilátor vrtule interiérový svěží celý cm. 25 do…

ELITE SCREENS, roleta s elektrickým motorem, 106"(16:10)
Domova Screens kvalitní či ﬁrmy pohodlí nejrůznějších elektrickým najde sálech v mnoha motorem
ovládání od v přednáškových Elite uplatnění dálkové s roleta Velmi institucí na. Přináší úplně v…
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vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
Poslední týden letních slev!
© 2022 WiTO and vlastníci stránek!
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