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Taśma - przedłużacz riser PCI-E PCI Express 1X - 16X 24cm z

zasilaniem molex

Zachęcamy do negocjacji ceny przy zamówieniu powyżej 1 szt. W tym celu należy zarejestrować się, zalogować,

zapisać koszyk i zapytać o rabat korzystając z funkcjonalności sklepu.

Płyty główne komputerów PC nie są przystosowane do montażu wielu najnowszych kart graficznych. Często zajmują

szerokość 2 slotów i nie ma możliwości wykorzystania wszystkich gniazd na płycie komputera.

Dzięki specjalnemu przedłużaczowi- taśmie riser możesz podpiąć dowolną kartę, gdyż jest to jedyny sposób na zapewnienie

odpowiedniej przestrzeni do montażu.

Riser zbudowany jest z gniazda żeńskiego PCI-E 16X, taśmy i gniazda męskiego PCI-E 1X.

Jest to najtańszy sposób na poprawienie wentylacji pozwalający jednocześnie na wykorzystanie wszystkich dostępnych gniazd

PCI-E 1X.

Taśma - przedłużacz riser PCI-E PCI Express 1X - 16X 24cm

Montaż kart graficznych zbyt blisko siebie na pewno zwiększy temperaturę pracy i skróci ich żywotność.

Przykłady zastosowania riserów PCI-E

Właściwości:

Taśma zapewnia przedłużenie 1 gniazda PCI-E 1X

Zastosowanie elastycznej taśmy w Riserze PCI-E 1X - 16X pozwala na odsunięcie karty graficznej od płyty głównej i

zamontowanie w zasięgu długości taśmy

Wielofunkcyjność pozwala na użycie w różnego rodzaju niestandardowych obudowach np. typu open-case.

Pozłacane styki poprawiają jakość połączeń i żywotność riserów.

Nie wymaga jakiejkolwiek konfiguracji

Pasuje do slotów i gniazd PCI-Express 1X

Zgodne ze specyfikacją PCI Express Version 1.0 i 2.0

Zastosowanie również w obudowach rackowych 1U/2U

Długość płaskiej taśmy: 190mm

Całkowita długość wraz z wtykami PCI-E: 240mm
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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