Specifikace

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Získejte vynikající grafický
výkon a podporu více
monitorů v provedení s
duálními sloty postaveném
na grafickém procesoru s
architekturou NVIDIA Kepler.
Grafická karta NVIDIA
Quadro K6000 přináší
4,5krát vyšší výpočetní
výkon a 1,7krát vyšší
grafický výkon než její
předchůdce.
●

Získejte revoluční výkon díky ultra rychlé grafické kartě s 12 GB paměti GDDR5
a pokročilým možnostem grafického procesoru, které vám umožní rychle
zpracovávat modelové vizualizace a náročné analytické operace.

●

Zvyšte aplikační výkon pomocí technologie, která automaticky zvyšuje
taktování grafického procesoru na „Boost Clock“ a přitom nijak výrazně
nezvyšuje spotřebu energie.

●

Maximalizujte svůj pracovní prostor připojením až čtyř aktivních digitálních
monitorů ke své pracovní stanici pomocí technologie DisplayPort do
uzavřeného cyklu nebo samostatně pomocí dostupných video výstupů.
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NVIDIA Quadro K6000 12GB Graphics Card

Kompatibilita

Grafickou kartu Quadro K6000 podporují tyto pracovní stanice HP Z: Z420 (pouze AMO), Z620, Z820

Rozměry

Bez obalu: 11,09 x 26,67 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,88 kg

Záruka

Na grafickou kartu NVIDIA Quadro K6000 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 online. 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: C2J96AA
Kód UPC/EAN: 887111302021

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Grafická karta NVIDIA Quadro K6000 12 GB; Kabel Y, napájecí adaptér Gfx; DVD s ovladačem NVIDIA;
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