Specifikace

Fusion ioFX 410GB PCIe
Accelerator

Pomocí akcelerátoru Fusion
ioFX 410 GB PCIe pracujte
interaktivně s obsahem v
plném rozlišení 2K, 4K a 5K
a zpracovávejte
stereoskopický obsah v
reálném čase.

●

Zrychlete přehrávání, renderování, editování, sestavování, dekódování a
převádění videa a další náročné operace zpracovávání digitálních dat díky PCIe
akcelerátoru, který maximalizuje činnost vysoce výkonných procesorů a
grafických procesorů.

●

Řekněte sbohem omezením mezi kreativním potenciálem a výkonem
hardwaru – integrovaný software Fusion ioMemory zajistí špičkový výkon a
pomůže snížit latenci pevných disků a jednotek SSD.

●

Se systémem pro správu Fusion ioSphere získají IT manažeři nástroj ke
sledování a řízení zavádění systému Fusion ioMemory z jednoho rozhraní .
Získejte výkonné monitorování a generování zpráv, metriky v reálném čase,
upozornění a další.
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Kompatibilita

Z420, Z620, Z820

Rozměry

Rozměry (skříň nebo hlavní krabice, metrické): 597 x 198 x 250 mm
Počet v krabici nebo v přepravce: 4
Počet krabic ve vrstvě palet: 10
Počet vrstev v paletě: 8
Počet na paletu: 320
Balení: 245 x 220 x 67 mm

Záruka

Jednoletá omezená záruka nebo zbytek záruky na hostitelskou pracovní stanici HP, v níž jsou instalovány.

Další informace

P/N: E4W49AA
Kód UPC/EAN: 887758638705

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Karta Fusion ioFX410GB PCIe, záruční informace HP
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Je vyžadováno samostatně zajištěné připojení k Internetu.

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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