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Sapphire Radeon  
Dual-X R9 270 OC

AMDjev »visoki razred« se je do nedavna 
začenjal z modelom Radeon R9 270X, zdaj 
pa je na voljo še nekoliko šibkejši model R9 
270, ki ni bistveno podhranjen. Tudi nje-
gova tiskovina na moč spominja na stari 
model Radeon HD7870, kar ni nič slabega, 
nasprotno, razkriva, da gre za dobre gene. 
Preizkušena kartica se je lahko pohvalila z 
2 GB hitrega pomnilnika GDDR5, ki po za-
slugi 256-bitnega pomnilniškega vodila po-
nuja dovolj prepustnosti, da lahko grafični 
procesor pokaže vse, kar zna. Strojna zasno-
va je ostala povsem enaka kot pri modelu 
R9 270X, AMD je modelom 270 znižal zgolj 
delovni takt procesorja s 1050 MHz na 925 
MHz. A ker se je Sapphirjeva kartica dičila 
z napisom OC v imenu, to pomeni, da so jo 
inženirji že tovarniško malenkost navili – 
njeno grafično srce je utripalo s taktom 945 
MHz. Malenkostna razlika, vemo, a vendar 
dobra zvijača, kako se v konkurenci enakih 
kartic postaviti kak odstotek pred druge.

Oznaka Dual-X označuje zdaj že dobro 
znani hladilni sistem, sestavljen iz vroče-
cevne zasnove z veliko aluminijastimi rebri, 
ki prekriva celotno kartico, za odvajanje 
nastale toplote pa sta zaslužna dva večja 
ventilatorja (premera 74 mm). Ta svoje delo 
opravljata razmeroma tiho, nekoliko gla-
snejša postaneta šele ob večji obremenitvi, 
pri čemer smo prepričani, da bi lahko bila 
še tišja, saj njun hladilni učinek v nobenem 
primeru ne izostaja in so temperature kar-
tice tudi ob daljših obremenitvah daleč od 
nevarnih meja (na preizkusu smo dosegli 
zgornjo mejo vsega 60° C). Dobra hladilna 
rešitev ima še eno prednost – omogoča var-
nejše navijanje grafične kartice, saj smo pre-
izkušeni primerek brez težav pripravili do 
delovanja s takti različice R9 270X in še več. 

Tako smo z vsega nekaj kliki v gonilnikih 
brez težav dosegli še zmogljivejše delovanje. 

Gre za idealno kartico za igranje iger v pol-
ni visoki ločljivosti z najvišjimi nastavitvami 
podrobnosti slike (navadno kar nastavitev 
»Ultra« v igrah). Še predlani smo morali za 
kaj takega odšteti blizu štiri evrske stotake, 
to jesen pa so nam te zmogljivosti doseglji-
ve za manj kot dvesto evrov. Pohvalno. A vse 
opisano velja le, dokler bomo igre igrali na 

enem monitorju. Če bi se odločili za igranje 
na več računalniških zaslonih hkrati, pa bo 
tej grafiki že pošla sapa in bomo morali bo-
disi znižati raven prikazanih podrobnosti ali 
pa ločljivost prikaza slike. Na kartico Rade-
on R9 270 lahko namreč brez težav priklju-
čimo tudi več računalniških monitorjev (do 
tri hkrati), saj ima kar štiri sodobne vmesni-
ke, in sicer DisplayPort 1.2, HDMI 1.4a, in 
dva DVI.

Trenutno najšibkejši model iz družine 
grafičnih kartic Radeon R9 predstavlja zelo 
racionalen nakup, saj ponuja resno igranje 
zahtevnejših iger po kar najdostopnejši ceni 
(pri sosedih stane le poldrugega tisočaka!), 
precej navijalskega potenciala pa bo nari-
salo nasmešek na obraz vsem, ki bi radi iz 
kartice iztisnili še več zmogljivosti. 

Njen	prijatelj	procesor
Prepričani smo, da bodo šli Radeoni R7 250 
kljub sicer omejenim zmogljivostim odlično 
v promet. Zakaj? AMD jim je namreč naredil 
veliko uslugo s tem, ko je za delovanje 
rešitve kombinirane grafične moči (AMD 
Dual Graphics) v svojih novih procesorjih z 
jedrom Kaveri izbral prav modela Radeon 
R7 240 in R7 250. Prepričani smo, da se bo 
večina iger željnih kupcev odločila prav za 
zmogljivejšo različico, saj gre za logično 
potezo, s katero si kupci takih sistemov 
zagotovijo kar največ zmogljivosti za odšteti 
denar. AMD sicer kupcem nove generacije 
procesorjev AMD APU (z jedrom Kaveri) pri-
poroča navezo s karticami Radeon R7 250, 
opremljenimi s pomnilnikom GDDR3, ki so 
cenovno še nekoliko dostopnejše.

✓ Cena, možnosti navijanja.
✗ Nič.

Sapphire Radeon Dual-X R9  
270 OC

Vse igre smo poganjali pri ločljivosti 1920 × 1080 pik. ** Manj je bolje, od 0-10. *** Priporočene prodajne 
cene grafičnih kartic.

Sapphire Radeon R7 250 Ultimate Sapphire Radeon Dual-X R9 270 OC

pomnilnik 1 GB, GDDR5 2 GB, GDDR5

št. procesnih enot 800 1280

takt procesorja (MHz) 1100 945

hitrost pomnilnika (Gbps) 4,5 5,6

pomnilniško vodilo (bitov) 128 256

poraba ob polni obremenitvi 60 W 150 W

grafični priključki 1× Dual DVI, 1× HDMI 1.4 (3D), 1× DisplayPort 1.2 1× Dual DVI, 1× DVI, 1× HDMI 1.4 (3D),  
1× DisplayPort 1.2

MERITVE

3DMark 2013 Fire Strike 2879 5110

Battlefield 3 23 47

BioShock Infinite 25 48

Crysis 3 17 31

Hitman Absolution 16 35

Metro: Last light 24 56

Glasnost **

Cena v EUR *** 99 179




