Φύλλο δεδομένων

Fusion ioFX 410GB PCIe
Accelerator
Εργαστείτε διαδραστικά με
περιεχόμενο 2K, 4K και 5K
πλήρους ανάλυσης και
διαχειριστείτε
στερεοσκοπικό
περιεχόμενο σε πραγματικό
χρόνο, με τον επιταχυντή
PCIe Fusion ioFX 410 GB.

●

Επιταχύνετε την αναπαραγωγή και την απόδοση, την επεξεργασία και
σύνθεση, την κωδικοποίηση και τη διακωδικοποίηση βίντεο και άλλες
εργασίες ψηφιακής παραγωγής με υψηλές απαιτήσεις δεδομένων, με έναν
επιταχυντή PCIe που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες των CPU υψηλής
απόδοσης και των μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU).

●

Ξεχάστε τους περιορισμούς στη δημιουργικότητα λόγω της απόδοσης του
υλικού, χάρη στο ενσωματωμένο λογισμικό Fusion ioMemory που
εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση και μειώνει την καθυστέρηση των σκληρών
δίσκων και των μονάδων στερεάς κατάστασης.

●

Δώστε στους υπεύθυνους IT τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να
διαχειρίζονται τον εξοπλισμό Fusion ioMemory από ένα περιβάλλον με το
σύστημα διαχείρισης Fusion ioSphere. Επωφεληθείτε από παρακολούθηση
και αναφορές απόδοσης, live μετρικά στοιχεία, ειδοποιήσεις κ.ά.
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Fusion ioFX 410GB PCIe Accelerator

Συμβατότητα

Z420, Z620, Z820

Διαστάσεις

Διαστάσεις (θήκη ή συσκευασία, μετρικό σύστημα): 597 x 198 x 250 mm
Ποσότητα συσκευασίας ή κυρίως κουτιών: 4
Αριθμός κουτών ανά στρώμα παλέτας: 10
Αριθμός στρωμάτων παλέτας: 8
Ποσότητα ανά παλέτα: 320
Συσκευασμένο: 245 x 220 x 67 mm

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους ή για το υπόλοιπο της εγγύησης του κεντρικού σταθμού εργασίας HP στο
οποίο έχουν εγκατασταθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: E4W49AA
UPC/EAN code: 887758638705

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Fusion ioFX410GB PCIe, φυλλάδιο εγγύησης HP
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