Podatkovni list

Fusion ioFX 410GB PCIe
Accelerator
Interaktivno delo z vsebino
2K, 4K in 5K v polni
ločljivosti ter upravljanje
stereoskopske vsebine v
realnem času s
pospeševalnikom Fusion
ioFX 410 GB PCIe.

●

Pospeševalnik PCIe poveča zmogljivost procesorskih enot in grafičnih
procesorskih enot ter zagotavlja hitrejše predvajanje videoposnetkov in
upodabljanje, urejanje in obdelavo, kodiranje, transkodiranje in izvajanje drugih
opravil za digitalno produkcijo, ki uporabljajo veliko podatkov.

●

Zabrišite mejo med ustvarjalnimi možnostmi in zmogljivostjo strojne opreme z
vgrajeno programsko opremo Fusion ioMemory, ki zagotavlja največjo
zmogljivost ter zmanjša zakasnitev trdih diskov in pogonov SSD.

●

S sistemom za upravljanje Fusion ioSphere omogočite strokovnjakom za IT, da
lahko spremljajo in upravljajo vašo uvedbo programske opreme Fusion
ioMemory iz enega vmesnika . Zagotovite si spremljanje in poročanje o
delovanju, meritve v realnem času, opozorila in še več.
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Fusion ioFX 410GB PCIe Accelerator

Združljivost

Z420, Z620, Z820

Mere

Dimenzije (torbica ali trdi karton, metrične enote): 597 x 198 x 250 mm
Količina za zaboj ali trdi karton: 4
Število škatel v plasti palete: 10
Število plasti na paleti: 8
Količina na paleto: 320
Pakirano: 245 x 220 x 67 mm

Garancija

Enoletna omejena garancija ali preostanek garancije za HP-jevo gostiteljsko delovno postajo, v kateri so
nameščeni.

Dodatne informacije

Št. dela: E4W49AA
Koda UPC/EAN: 887758638705

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Fusion ioFX410GB PCIe, letak za HP-jevo garancijo
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Potreben je internetni dostop, ki je naprodaj posebej.

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke
in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne
predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
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