
MSI Braswell ECO اًلین مادربٌردىای بر پایو پردازنده ىای Braswell 

  DirectX 12 ً با پشتیبانی از

ّ تریي شرکت ُای تْلیذکٌٌذٍ هادربْرد در دًیا، اهرّز اّلیي هادربْردُای بر پایَ پردازًذٍ ُای MSIشرکت   یکی از پیشر

Intel Braswellایي سَ هحصْل کَ با زباى طراحی .  را عرضَ کردMini-ITX تْلیذ شذٍ اًذ N3050I ECO ،

N3150I ECO ّ N3700I ECO ًام دارًذ ّ ُواًطْر کَ از ًام آًِا بر هی آیذ بایذ در سری هادربْردُای ECO 

 . دستَ بٌذی شًْذMSIشرکت 

 

 ّ Celeron شرکت ایٌتل یعٌی OnBoard ًاًْهتری ّ 14 هادربْرد با برخْرداری از سری جذیذ پردازًذٍ ُای 3ایي 

Pentium ُوراٍ با دّ ّ چِار ُستَ پردازشی قذرتوٌذ ّ ُوچٌیي استفادٍ از ًسل جذیذی از گرافیک ُای ّ Intel HD با 

از سْیی دیگر سیستن خٌک سازی هٌفعل . دّ برابر سرعت بِتر در هقایسَ با ًسل قبل، بسیار قذرتوٌذ بَ ًظر هی رسٌذ

 Home سبب شذٍ است تا آًِا بَ گسیٌَ ای هٌاسب برای کاربرد در MSI Braswell ECOهْجْد بر رّی هادربْردُای 

theater PC ُا یا (HTPCُا ) دستگاٍ ُای صٌعتی تبذل شًْذ ّ .

 ( ّات6در حذّد ) ُوراٍ با سیستن طراحی جذیذ ایٌتل کَ هصرف اًرژی بسیار پاییٌی MSIطراحی اًقالبی ّ با بِرٍ باالی 

 با بازدٍ ّ راًذهاى باالیی MSI شرکت ECO فراُن هی کٌذ هْجب شذٍ است کَ سری جذیذ هادربْردُای SoCرا برای 

عالٍّ بر ایي با استفادٍ از یک سیستن خٌک کٌٌذٍ هٌفعل ایي هادربْردُا با صذا ّ دهای کاری پاییٌی بَ کار . ُوراٍ باشٌذ

. خْد اداهَ هی دٌُذ

  ىای مالتی مدیاSolutionنسل بعدی 

 ُای هالتی هذیا هاًٌذ رهسگشایی سخت Solution از طیف عظیوی از MSI Braswell ECOسری هادربْردُای 

 بِرٍ هی HD کاًالَ با ّضْح 8 ّ صذای Blu-ray، پخش فایل ُای 4K، پشتیباًی از خرّجی H.265 (HEVC)افساری 

، پْرت PCIe، یک شیار SATA 6Gb/s، دّ پْرت خرّجی DDR3L-1600MHz SO-DIMMدّ شیار . برد
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COM خرّجی ُای ،USB 3.0 ّ HDMI 1.4b ُوچٌیي ّ Gigabit Ethernet از جولَ راٍ ُای ارتباطی ایي سری 

. جذیذ از هادربْردُا ُستٌذ

 کَ ُن اکٌْى در دسترش قرار دارًذ از دّ برابر قذرت گرافیکی بِتر ّ ُوچٌیي پشتیباًی از Braswellپردازًذٍ ُای 

DirectX 12 ترکیب ایي قابلیت ُا با ّیژگی ُایی ُوچْى بازدٍ بسیار باال، سیستن خٌک .  برخْردار ُستٌذ10 ّ ّیٌذّز

 را برای کاربراى حرفَ ای ّ برای ُوَ کاربردُا ECOکٌٌذٍ کارآهذ، زباى طراحی کْچک ّ فشردٍ، سری هادربْردُای 

. ایذٍ آل کردٍ است

 

Military Class 4 :پایدارترین تجيیسات کالش ارتشی 

Military Class 4 ًسل جذیذی از ضواًت قطعات ّ تجِیسات با کیفیت است ّ تضویي هی کٌذ کَ سیستن ُای کاهپیْتری 

قطعات اصلی ایي سری از هادربْردُا تْسظ آزهایشگاٍ ُای هستقل . تحت سخت تریي شرایظ ُن پایذار باقی خْاٌُذ هاًذ

َ اًذ تا هیساى پایذاری آًِا تحت بذتریي شرایظ کاری هْرد MIL-STND-810Gتحت آزهایشات کالش ارتشی   قرار گرفت

. ارزیابی قرار بگیرد

 خانٌاده OnBoard با برخٌرداری از پردازنده ىای ECO مدل جدید از مادربٌردىای 3

Braswellاینتل  

MSI N3700I ECO : ٍُستَ ای 4ُوراٍ با پردازًذ Intel Pentium N3700 گیگاُرتس 2.4 ّ با سرعت 

MSI N3150I ECO : ٍُستَ ای 4ُوراٍ با پردازًذ Intel Celeron N3150 گیگاُرتس 2.08 ّ با سرعت 



MSI N3050I ECO : ٍُستَ ای 2ُوراٍ با پردازًذ Intel Celeron N3050 گیگاُرتس 2.16 ّ با سرعت 

 TechPowerUp: هٌبع

 


