Specifikace

NVIDIA Quadro K2000 2GB
DL-DVI+2xDP Graphics Card
Grafická deska NVIDIA
Quadro K2000 je přídavná
grafická karta v
jednoslotovém provedení
PCI Express postavená na
novém grafickém procesoru
s architekturou NVIDIA
Kepler. Grafická deska
Quadro K2000 představuje
skvělou volbu pro středně
složité navrhování a
modelování v
profesionálních aplikacích
CAD, M&E a vizualizačních
programech.

●

Komplexní certifikace ISV pro profesionální prostředí

●

Ultra efektivní maximální výkon 51 W poskytuje špičkový poměr výkonu v
přepočtu na watt

●

2 GB ohromující paměti GDDR5

Specifikace

NVIDIA Quadro K2000 2GB DL-DVI+2xDP Graphics Card

Kompatibilita

Grafickou kartu Quadro K2000 podporují tyto osobní pracovní stanice HP: Z220CMT, Z230TWR, Z420, Z620 a
Z820

Rozměry

Bez obalu: 11,125 x 20,244 cm (V x D)
Rozměry (skříň nebo hlavní krabice, metrické): 597 x 198 x 250 mm
Počet v krabici nebo v přepravce: 10
Počet krabic ve vrstvě palet: 10
Počet vrstev v paletě: 8
Počet na paletu: 800
Balení: 184 x 232 x 57,5 mm

Záruka

Na grafickou kartu NVIDIA Quadro K2000 se vztahuje roční omezená záruka nebo zbytek záruky na produkt HP,
v němž je karta nainstalována. Technická podpora je k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně telefonicky a ve
fórech podpory on-line. Náhradní díly a servis jsou poskytovány u zákazníka během následujícího pracovního dne.
Telefonická podpora je dostupná pro diagnostiku dílů a instalaci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Další informace

P/N: C2J93AA
Kód UPC/EAN: 887111301994

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Grafická karta NVIDIA Quadro K2000 2 GB; 1 adaptér DisplayPort-DVI; dokumentace

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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