
Experiência superior do usuário
• Aprimora a interface de usuário do Windows 

Vista Aero
• Segundo processador para o PC dedicado 

a imagens grá�cas, reduzindo o trabalho da 
CPU para melhor desempenho em ambientes 
so�sticados de multimídia

Maior produtividade
• Tempo de resposta mais rápido e multitarefa 

e�caz do desktop
• Acesso instantâneo a várias janelas abertas
• Suporte a vários monitores

Fotos nítidas vibrantes
• Nitidez de cores sem precedentes com 

NVIDIA Digital Vibrance Control™

• Visualização e gerenciamento de fotos em 
resoluções de alta-�delidade

Fluidez e alta definição de vídeos
• Reprodução com excelente �uidez de HD 

DVD e Blu-ray™ Disc com tecnologia 
NVIDIA PureVideo™ HD

• Saída fácil para TV ou HDTV

Jogos ultra-realistas
• Acelera os padrões mais recentes em 3D
• Desempenho inigualável 
• Estabilidade, con�abilidade e 
     compatibilidade

Desempenho otimizado do sistema
• A arquitetura de sistema com grande largura de 

banda otimiza o processamento da CPU e da 
GPU

Conexões de rede mais rápidas
• O mecanismo dedicado de rede, projetado para 

o sistema operacional Windows Vista, libera a 
CPU da transferência das mídias de discos rígidos 
grandes em ambiente de rede  

• A rede nativa de grande largura de banda 
proporciona acesso mais rápido a arquivos de 
música e vídeo

• O NVIDIA FirstPacket™ prioriza o tráfego de rede 
para melhor aplicação em jogos e voz sobre IP

Mídia digital segura
•  A tecnologia de armazenamento NVIDIA 

MediaShield™ protege fotos, vídeos e músicas 
digitais contra danos e travamentos de disco

Qualidade em que você pode confiar
• Testada rigorosamente com todas as GPUs 

GeForce para operação perfeita e con�ável
• Projetada com tanta qualidade e con�abilidade 

que os principais fabricantes de PC selecionaram 
as placas-mãe NVIDIA nForce para seus PCs 
preparados para Windows Vista Premium

Por que GPUs NVIDIA GeForce? Por que placas-mãe NVIDIA nForce?

 

O que é Windows Vista?

O Windows Vista é o primeiro sistema 
operacional que utiliza diretamente 
o poder de uma GPU (unidade de 
processamento grá�co) dedicada. As 
GPUs NVIDIA® GeForce® são essenciais 
para acelerar a experiência no Windows 
Vista, oferecendo uma interface de usuário 
3D enriquecida, maior produtividade, fotos 
vibrantes, �uidez, vídeos de alta de�nição 
e jogos realistas. Para uma experiência 
completa no Windows Vista, a Microsoft 
e outros especialistas do mercado 
recomendam o uso de um PC dez vezes 
mais poderoso do que aquele exigido 
pelas gerações anteriores do Windows. 
PCs equipados com a NVIDIA nForce® 
propiciam desempenho constante, 
qualidade e con�abilidade essenciais para 
uma experiência completa no 
Windows Vista.

Agora disponível para demonstração 

pública. Faça download do Beta 2 

agora, mas não se esqueça de também 

fazer download dos drivers NVIDIA 

especí�cos para Windows Vista Beta 2 

em  www.nvidia.com/windowsvista

www.nvidia.com/windowsvista

Windows Vista Beta 2

As placas-mãe NVIDIA nForce® e as GPUs GeForce®, conhecidas mundialmente pela 

inovação, estabilidade e desempenho premiados, são as escolhidas por analistas de 

produtos e consumidores em todo o mundo. Em conjunto, são componentes essenciais 

para se obter a melhor experiência no Windows Vista.

Benefícios
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“GPUs NVIDIA GeForce e placas-mãe NVIDIA nForce 

oferecem aos usuários o desempenho e a estabilidade 

de que eles necessitam para assegurar uma experiência 

excepcional no Windows Vista Premium.” 

“GPUs NVIDIA GeForce e placas-mãe NVIDIA nForce 

oferecem aos usuários o desempenho e a estabilidade 

de que eles necessitam para assegurar uma experiência 

excepcional no Windows Vista Premium.” 

- Dave Wascha, diretor, Windows Client Business Group


