Karta produktu

NVIDIA Quadro K4000 3GB
DL-DVI+2xDP Graphics Card
Karta graficzna NVIDIA
Quadro K4000 jest
zewnętrzną kartą graficzną
PCI Express z jednym
wejściem, która opiera się na
nowej architekturze
procesora graficznego NVIDIA
Kepler. Karta graficzna
Quadro K4000 jest
doskonałym wyborem do
projektów o średnim i dużym
stopniu złożoności i modeli w
profesjonalnych programach
CAD, M&E i aplikacjach do
wizualizacji. Ta jednogniazdowa karta zapewnia
imponującą wydajność.

●

Kompleksowe certyfikaty ISV do środowisk profesjonalnych

●

Ultra-wydajna moc maksymalna 80 W zapewnia najlepszą w branży
wydajność w przeliczeniu na waty.

●

3 GB szybkiej pamięci GDDR5

Karta produktu

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

Zgodność

Karta graficzna Quadro K4000 jest obsługiwana przez następujące osobiste stacje robocze HP: Z220CMT,
Z230TWR, Z420, Z620 i Z820

Wymiary

Bez opakowania: 11,115 x 24,13 cm (wys. x dł.)
Liczba na palecie: 156
Zapakowane: 490 x 286 x 70 mm

Gwarancja

Karta graficzna NVIDIA Quadro K4000 jest objęta roczną ograniczoną gwarancją lub pozostałą gwarancją
produktu HP, w którym jest zainstalowana. Pomoc techniczna jest dostępna przez 24 godziny na dobę, siedem
dni w tygodniu – telefonicznie lub na forach pomocy technicznej online. Wymiana części i wykonanie usługi w
miejscu instalacji dostępne w następnym dniu roboczym. Telefoniczna pomoc techniczna obejmuje diagnozę
części oraz ich instalację. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Informacje dodatkowe

P/N: C2J94AA
Kod UPC/EAN: 887111302007

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Karta graficzna NVIDIA Quadro K4000 3 GB; 1 przejściówka z DP na DVI; dokumentacja

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
4AA5-5424PLE, 11/14

