Adatlap

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Kiváló grafikus és
többkijelzős teljesítményre
tehet szert a két
bővítőhelyes kialakítással,
amely az NVIDIA Kepler
GPU-architektúráján alapul.
Az NVIDIA Quadro K6000 az
elődjeinél 4,5-szer nagyobb
számítási és 1,7-szer jobb
grafikus teljesítmény
biztosít.
●

A modellek hatékony megjelenítését és az elemzési munkaterheléseket
felgyorsító 12 GB méretű, rendkívül gyors GDDR5 grafikus memória, valamint
a fejlett GPU-képességek révén áttörő teljesítményt érhet el.

●

A GPU órajelét automatikusan növelő technológia révén megnövelheti az
alkalmazásteljesítményt, ugyanakkor az áramköltségekre szánt anyagi
kereteket sem lépi túl.

●

A lehető legnagyobbra növelheti a munkaterület méretét akár négy aktív
digitális monitort csatlakoztatva a munkaállomáshoz. Az eszközök láncban
való csatlakoztatását a DisplayPort technológia, illetve a kártya mind a négy
videokimenetének a használata teszi lehetővé.
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Kompatibilitás

A Quadro K6000 a következő HP „Z” munkaállomásokon támogatott: Z420 (csak AMO esetén), Z620, Z820

Méretek

Kicsomagolva: 11,09 x 26,67 cm

Súly

Kicsomagolva: 0,88 kg

Garancia

Az NVIDIA Quadro K6000 termékre 1 éves korlátozott jótállás vagy az azt tartalmazó HP termék hátralévő
jótállása érvényes. A műszaki támogatás a hét minden napján, napi 24 órában érhető el telefonon, illetve online
támogatási fórumokon. Az alkatrészek és a szakemberek egy munkanapon belül elérhetők a helyszínen.
Elérhető telefonos támogatás az alkatrészek hibafelméréséhez és telepítéséhez. Bizonyos korlátozások és
kizárások lehetnek érvényesek.

További információ

Termékszám: C2J96AA
UPC/EAN-kód: 887111302021

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

NVIDIA Quadro K6000 12 GB videokártya; Y-kábel, videokártya-tápegység; NVIDIA-illesztőprogramokat
tartalmazó DVD; Dokumentáció

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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