Záznamový list

Fusion ioFX 410GB PCIe
Accelerator

Pracujte interaktívne s
obsahom s vysokým
rozlíšením 2K, 4K a 5K a
pracujte s priestorovým
obsahom v reálnom čase
vďaka akcelerátoru Fusion
ioFX 410 GB PCIe.

●

Urýchlite prehrávanie a generovanie videí, ich upravovanie a strih,
zakódovanie, prekódovanie a iné úlohy digitálnej produkcie náročné na dáta s
grafickým akcelerátorom na zbernici PCIe, ktorý maximalizuje schopnosti
vašich vysokovýkonných procesorov a grafických kariet (GPU).

●

Rozlúčte sa s hranicou medzi kreatívnym potenciálom a výkonom hardvéru s
integrovaným softvérom Fusion ioMemory, ktorý zaručuje maximálny výkon a
pomáha minimalizovať oneskorenie pevných diskov a diskov SSD.

●

Umožnite IT manažérom sledovať a spravovať zostavu Fusion ioMemory z
jediného rozhrania s riadiacim systémom Fusion ioSphere. Získajte
monitorovanie a správy o výkonnosti, aktuálne namerané hodnoty,
upozornenia a ešte viac.
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Kompatibilita

Z420, Z620, Z820

Rozmery

Rozmery (puzdro alebo hlavná škatuľa, metrické jednotky): 597 x 198 x 250 mm
Počet v puzdre alebo základnom balení: 4
Počet balení v jednej vrstve palety: 10
Počet vrstiev na palete: 8
Množstvo na palete: 320
Balené: 245 x 220 x 67 mm

Záruka

Jednoročná obmedzená záruka alebo zostatková záruka na hostiteľskú stanicu HP, v ktorej sú nainštalované.

Ďalšie informácie

P/N: E4W49AA
Kód UPC/EAN: 887758638705

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

Fusion ioFX410 GB PCIe, leták so zárukou HP
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Vyžaduje sa pripojenie na internet, ktoré sa predáva samostatne.

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku.
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