Folha de Dados

NVIDIA Quadro K4000 3GB
DL-DVI+2xDP Graphics Card
A placa gráfica NVIDIA Quadro
K4000 é uma placa gráfica
PCI Express add-in de ranhura
única com base na unidade de
processamento gráfico
(GPU) de arquitectura Kepler.
A placa gráfica Quadro K4000
é a escolha perfeita para
designs e modelos de média a
grande complexidade em
aplicações profissionais CAD,
M&E e de visualização. Esta
placa fornece capacidades de
desempenho
impressionantes num design
de ranhura única.

●

Certificações ISV completas para ambientes profissionais.

●

A potência máxima de 80 W ultra-eficiente proporciona resultados de
desempenho/watt líderes da indústria.

●

3 GB de memória GDDR5 extremamente rápida.
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Compatibilidade

A placa gráfica Quadro K4000 é suportada pelas seguintes Estações de Trabalho Pessoais HP: Z220CMT,
Z230TWR, Z420, Z620 e Z820

Dimensões

Fora da caixa: 11,115 x 24,13 cm (A x C)
Quantidade por Palete: 156
Embalado: 490 x 286 x 70 mm

Garantia

A placa gráfica NVIDIA Quadro K4000 tem uma garantia limitada de um ano ou o remanescente da garantia do
produto HP no qual esteja instalado. Assistência técnica disponível sete dias por semana, 24 horas por dia, por
telefone e em fóruns de suporte online. Peças e mão-de-obra disponíveis no local no dia útil seguinte. Apoio
telefónico disponível para diagnóstico e instalação de peças. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Informações adicionais

P/N: C2J94AA
UPC/EAN code: 887111302007

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Placa gráfica NVIDIA Quadro K4000 3 GB; 1 adaptador DP para DVI; documentação

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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