Specifikace

NVIDIA Quadro K4000 3GB
DL-DVI+2xDP Graphics Card
Grafická deska NVIDIA
Quadro K4000 je přídavná
grafická karta v
jednoslotovém provedení
PCI Express postavená na
novém grafickém procesoru
s architekturou NVIDIA
Kepler. Grafická deska
Quadro K4000 představuje
perfektní volbu pro středně
až velmi složité navrhování
a modelování v
profesionálních aplikacích
CAD, M&E a vizualizačních
programech. Tato karta
poskytuje impozantní
výkonové možnosti v
jednoslotovém provedení.

●

Komplexní certifikace ISV pro profesionální prostředí.

●

Ultra efektivní maximální výkon 80W poskytuje špičkový poměr výkonu v
přepočtu na watt.

●

3 GB ohromující paměti GDDR5.

Specifikace

NVIDIA Quadro K4000 3GB DL-DVI+2xDP Graphics Card

Kompatibilita

Grafickou kartu Quadro K4000 podporují tyto osobní pracovní stanice HP: Z220CMT, Z230TWR, Z420, Z620 a
Z820

Rozměry

Bez obalu: 11,115 x 24,13 cm (V x D)
Počet na paletu: 156
Balení: 490 x 286 x 70 mm

Záruka

Na grafickou kartu NVIDIA Quadro K4000 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: C2J94AA
Kód UPC/EAN: 887111302007

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici
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