Záznamový list

NVIDIA Quadro K2000 2GB
DL-DVI+2xDP Graphics Card
Grafická karta NVIDIA
Quadro K2000 je grafická
rozširujúca karta pre slot PCI
Express, postavená na jadre
GPU s novou architektúrou
NVIDIA Kepler. Grafická
karta Quadro K2000 je
skvelou voľbou pre stredne
zložité návrhy a modely v
profesionálnych CAD, M&E a
vizualizačných aplikáciách.
●

Komplexná certifikácia ISV pre profesionálne prostredia

●

Ultraefektívny maximálny príkon 51 W umožňuje špičkové výsledky v oblasti
pomeru výkonnosť/príkon.

●

2 GB superrýchlej pamäte GDDR5

Záznamový list

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

Kompatibilita

Quadro K2000 podporujú tieto osobné pracovné stanice HP: Z220CMT, Z230TWR, Z420, Z620 a Z820

Rozmery

Bez balenia: 11,125 x 20,244 cm (V x D)
Rozmery (puzdro alebo hlavná škatuľa, metrické jednotky): 597 x 198 x 250 mm
Počet v puzdre alebo základnom balení: 10
Počet balení v jednej vrstve palety: 10
Počet vrstiev na palete: 8
Množstvo na palete: 800
Balené: 184 x 232 x 57,5 mm

Záruka

Na grafickú kartu NVIDIA Quadro K2000 sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka alebo zostatková záruka na
zariadenie HP, v ktorom je inštalovaná. Technická podpora je dostupná nepretržite telefonicky alebo aj na online
fórach technickej podpory. Súčiastky a servisné práce sú dostupné na mieste inštalácie v nasledujúci pracovný
deň. Telefonická podpora je dostupná v rozsahu diagnostiky súčiastok a inštalácie. Platia určité obmedzenia a
výnimky.

Ďalšie informácie

P/N: C2J93AA
Kód UPC/EAN: 887111301994

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

Grafická karta NVIDIA Quadro K2000 2 GB; 1 adaptér DP-DVI; dokumentácia
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