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است و برای اجرای بازی و امور پردازشی مناسب است.این  Z590 مجهز به چیپست Z590D مادربرد گیگابایت مدل

 DDR4 اسالت رم از نوععدد  4پشتیبانی می کند.بر روی این مادربرد  11و  11مادربرد از پردازنده های اینتل نسل 

مگاهرتز را پشتیبانی می کند.همچنین  3555گیگابایت حافظه به صورت دو کانال تا باس  121وجود دارد و تا حداکثر 

 برای نصب اس اس دی های پر سرعت M.2 عدد کانکتور 2و  RAID عدد پورت ساتا با پشتیبانی از قابلیت 6دارای 

NVME و SATA شتی مادربرد هم دو عدد پورتنیز می باشد.در پنل پ PS2 خروجی تصویر ، DisplayPort  شش ،

 .عدد جک صدا نیز موجود است 5، یک عدد پورت شبکه و  USB 3.2 GEN1 عدد پورت

 

 

 

 انتقال انرژی کارآمد به سی پی یو با عملکرد حرارتی بهتر
 

 (CPU) دیجیتال برای رساندن ولتاژ مناسب به سی پی یو PWM کنترل کننده

 خازن های کامال جامد جهت به حداقل رساندن نوسان

 پین 4+ 1اتصال پر قدرت پردازنده 
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 PWM/DC عدد هدر فن 4 

 

 عدد سنسور دما 6 

 

 

 

 

 M.2 عدد کانکتور اتصال 2

 PCIe 4.0 x4/x2 SSD پشتیبانی از 2261/2211/22111یک عدد کانکتور 

 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD پشتیبانی از 2261/2211/22111یک عدد کانکتور 
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 شبکه اختصاصی گیگابیت مخصوص گیمرها

مخصوص گیمینگ دارای کارایی باالیی برای بازی با تخصیص پهنای باند خودکار برای  Realtek 818 کارت شبکه

 .اطمینان از باالترین اولویت شبکه است

 

 

 RGB زیبا سازی سیستم توسط

وجود دارد که شما  RGB LED strip به همراه یک عدد addressable LED strip یک عدد بر روی هدر مادربرد

 .توسط آنها می توانید جلوه ی ویژه ای به سیستم خود دهید
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 : Aپورت PS2  
 : Bپورت USB 3.2 Gen 1  
 : Cپورت DisplayPort 

 : Dپورت USB 3.2 Gen 1  

 : E پورت شبکه 

 : Fپورت USB 3.2 Gen 1  

 : G جک صدا 
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 Z590 D مادربرد 

 

 مشخصات کلی

 Z590D مدل

 گیگابایت سازنده

 میلی متر 305 × 244 سایز

 اینتل پلتفرم سازنده

 ATX قالب ساخت

 پردازنده و چیپست

 3011اینتل  سوکت

 عدد 1 تعداد سوکت پردازنده

 Z590 اینتل چیپست

 پردازنده قابل پشتیبانی
   10و نسل   33پردازنده های شرکت اینتل نسل 

 Celeron , Pentium , Core  سری

 حافظه رم

 عدد 4 تعداد اسالت رم

 DDR4 نوع حافظه

 گیگابایت 128 حداکثر حافظه پشتیبانی شده
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 فرکانس حافظه

  i9 / i7 / i5 سری 11 پردازنده های اینتل نسل
 مگاهرتز  1011/  1111/  0311/  0222/  0111/  0311در حالت معمول : 

/  1311/  1222/  1211/  1122/  1111/  1111/  1111در حالت اورکالک : 

1011 / 3866 / 4000 / 4133 / 4266 / 4300 / 4400 / 4500 / 4600 / 
 مگاهرتز  5333 / 5133 / 5000 / 4933 / 4800 / 4700

-----------------------------  
  i9 / i7 سری 10 پردازنده های اینتل نسل

 مگاهرتز  2933 / 2666 / 2400 / 2133
-----------------------------  

  i5 / i3 / Pentium® / Celeron سری  10 پردازنده های اینتل نسل
 مگاهرتز 2666 / 2400 / 2133

 دو کانال پیکربندی حافظه

 √ XMP قابلیت

 گرافیک

 √ گرافیک آنبرد

 2304 × 4096رزولوشن برابر :  DisplayPort پورت رزولوشن خروجی

 صدا

 Realtek® Audio CODEC کارت صدا

 7.1 / 5.1 / 4 / 2 های صوتیکانال

 عدد 3 متریمیلی 1.3جک 

 × S/PDIF خروجی صدای دیجیتال

 شکاف توسعه

کارت  PCI Express اسالت

 گرافیک
 عدد 3
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 × SLI پشتیبانی از

 √ Crossfire پشتیبانی از

 عدد PCIe x1 2 اسالت

 × PCI Express x4 اسالت

 × PCI اسالت

 کانکتورهای داخلی

 عدد Sata 6 کانکتور

 × SATA Express کانکتور

 عدد M.2 2 کانکتور

 M.2 توضیحات

  PCIe 4.0 x4/x2 پشتیبانی از - 00331/  0001/  0021 --عدد کانکتور  1
 SATA and PCIe 3.0 پشتیبانی از - 00331/  0001/  0021 --عدد کانکتور  1

x4/x2 

 × U.2 کانکتور

 RAID پشتیبانی از قابلیت
√ 

RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 , RAID 10 

 بر روی مادربرد USB هدر
 USB 3.2 هدرعدد  3

 USB 2.0 هدرعدد  0

 √ Thunderbolt کانکتور

 × کانکتور پورت کام
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 × کانکتور پورت پارالل

 √ کانکتور پورت سلایر

 √ RGB هدر آرجی بی

 RGB توضیحات
   RGB LED strip یک عدد هدر

 addressable LED strip یک عدد هدر

 کانکتور پاور

 پین  01عدد کانکتور  1
 ولت  30پین  0عدد کانکتور برق  1
 ولت 30پین  1عدد کانکتور برق  1

 سایر اتصاالت

 عدد کانکتور فن  3
  S/PDIF Out عدد هدر 1
  Trusted Platform Module عدد هدر 1
  Clear CMOS jumper عدد 1
 Q-Flash Plus عدد دکمه 1

 پنل پشتی

 عدد PS/2 2 پورت

 DisplayPort پورت خروجی نصویر

 USB 3.2 Gen1 پورتعدد  USB 2پورت 

 عدد 3 تعداد پورت شبکه

 Realtek® GbE LAN chip (1 Gbit/100 Mbit) مدل کارت شبکه

 بیت 21 --« 31»ویندوز  پشتیبانی سیستم عامل

 

 برای مشاهده کلیک کنید مشخصات کامل مادربرد در سایت سازنده :
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