Folha de Dados

Fusion ioFX 410GB PCIe
Accelerator

Trabalhe de forma
interativa com conteúdos
com resolução total 2K, 4K,
e 5K e manipule conteúdos
estereoscópicos em tempo
real com o acelerador PCIe
Fusion ioFX de 410 GB.

●

Acelere a reprodução, rendering, edição, composição, codificação e
transcodificação de vídeo e outras tarefas de produção digital com grande
concentração de dados com um acelerador com base PCIe que maximiza os
seus CPUs de elevado desempenho e as unidades de processamento gráfico
(GPUs).

●

Diga adeus à fronteira entre o potencial criativo e o desempenho de hardware
com o software Fusion ioMemory integrado, que permite um máximo
desempenho e ajuda a reduzir o tempo de espera dos discos rígidos e das
unidades de estado sólido.

●

Permita a monitorização e gestão da sua implementação do Fusion ioMemory
aos gestores de TI a partir de uma única interface com o sistema de gestão
Fusion ioSphere. Consiga uma monitorização do desempenho, dados de
análise em tempo real, alertas e muito mais.
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Compatibilidade

Z420, Z620, Z820

Dimensões

Dimensões (caixa ou embalagem principal, métrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantidade da embalagem ou da caixa de cartão principal: 4
Número de caixas de cartão por camada de palete: 10
Número de camadas na palete: 8
Quantidade por Palete: 320
Embalado: 245 x 220 x 67 mm

Garantia

Garantia limitada de um ano ou o remanescente da garantia da estação de trabalho anfitriã HP na qual esteja
instalado.

Informações adicionais

P/N: E4W49AA
UPC/EAN code: 887758638705

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Fusion ioFX410GB PCIe, folheto de garantia HP
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Acesso à Internet necessário e vendido separadamente.

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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