Datasheet

NVIDIA Quadro K2000 2GB
DL-DVI+2xDP Graphics Card
De NVIDIA Quadro K2000
grafische kaart is een PCI
Express add-inkaart met
één slot, die gebaseerd is op
de nieuwe NVIDIA
Kepler-architectuur GPU
(graphics processing unit).
De Quadro K2000 grafische
kaart is een uitstekende
keus voor gematigd
complexe designs en
modellen in professionele
CAD-, M&E- en
visualisatie-applicaties.

●

Uitgebreide ISV-certificeringen voor professionele omgevingen

●

Ultra-efficiënt 51-Watt maximumvermogen biedt toonaangevende prestaties
per Watt

●

2 GB high-speed GDDR5-geheugen
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NVIDIA Quadro K2000 2GB DL-DVI+2xDP Graphics Card

Compatibiliteit

De Quadro K2000 wordt ondersteund op de volgende HP Personal workstations: Z220CMT, Z230TWR, Z420,
Z620 en Z820

Afmetingen

Zonder verpakking: 11,125 x 20,244 cm (h x l)
Afmetingen (doos of mastercarton, metrisch): 597 x 198 x 250 mm
Aantal per doos of mastercarton: 10
Aantal pakken per palletlaag: 10
Aantal lagen per pallet: 8
Aantal per pallet: 800
In verpakking: 184 x 232 x 57,5 mm

Garantie

Voor de NVIDIA Quadro K2000 geldt een jaar garantie of de resterende garantie van het HP product waarin deze
is geïnstalleerd. Technische support is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar per telefoon en via online
supportforums. Onderdelen en arbeid zijn onsite beschikbaar op de volgende werkdag. Telefonische support is
beschikbaar voor diagnose en installatie van onderdelen. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van
toepassing.

Aanvullende informatie

P/N: C2J93AA
UPC/EAN code: 887111301994

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

NVIDIA Quadro K2000 2-GB grafische kaart; 1 DP-naar-DVI-adapter; documentatie
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