Dataark

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Få optimal grafik og
ydeevne på flere skærme
med dobbelt sokkeldesign,
som er baseret på NVIDIA
Kepler GPU-arkitektur.
NVIDIA Quadro K6000 giver
4,5 gange så meget
databehandlingsydelse og
1,7 gange bedre grafik end
sin forgænger.
●

Få imponerende ydelse med 12 GB ultrahurtig GDDR5-grafikhukommelse og
avancerede GPU-muligheder, der giver dig mulighed for at gennemføre
enorme modelvisualiseringer og analyse af arbejdsprocesser.

●

Øg applikationsydelsen med teknologi, der automatisk øger GPU-clock til
"Boost Clock", men som stadig overholder dit strømbudget.

●

Maksimer din arbejdsplads ved at tilknytte op til fire aktive digitale skærme på
arbejdsstationen ved hjælp af DisplayPort "blomsterkrans"-teknologi eller alle
fire af kortets videoudgange.

Dataark

NVIDIA Quadro K6000 12GB Graphics Card

Kompatibilitet

Quadro K6000 er understøttet på følgende HP Z-arbejdsstationer: Z420 (kun AMO), Z620, Z820

Mål

Udpakket: 11,09 x 26,67 cm

Vægt

Udpakket: 0,88 kg

Garanti

NVIDIA Quadro K6000 er omfattet af 1 års begrænset garanti eller af resten af garantien for det HP-produkt, hvor
det installeres. Teknisk support er tilgængelig syv dage om ugen, døgnet rundt via telefonen samt på online
supportfora. Reservedele og arbejdskraft vil være på stedet inden for den næste arbejdsdag. Der ydes telefonisk
support i forbindelse med diagnosticering og installation af reservedele. Der gælder visse begrænsninger og
undtagelser.

Yderligere oplysninger

P/N: C2J96AA
UPC/EAN code: 887111302021

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

NVIDIA Quadro K6000-grafikkort på 12 GB; Y-kabel Kabel Gfx-strømadapter; Dvd med NVIDIA-driver;
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