Datasheet

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Een ontwerp met twee slots
op basis van de NVIDIA
Kepler GPU-architectuur
waarborgt een sublieme
beeldkwaliteit en hoge
prestaties met meer
schermen. De NVIDIA
Quadro K6000 biedt 4,5
maal hogere
rekenprestaties en 1,7 maal
betere grafische prestaties
dan zijn voorganger.
●

12 GB uiterst snel GDDR5 grafisch geheugen en geavanceerde GPU-capaciteit
leveren baanbrekende prestaties waarmee u razendsnel visualisaties en
analyses maakt.

●

Verhoog de applicatieprestaties met technologie die automatisch de
GPU-kloksnelheid verhoogt naar "Boost Clock" en toch binnen het
gespecificeerde energiebudget blijft.

●

Benut uw werkruimte maximaal door tot vier actieve digitale monitoren aan te
sluiten op uw workstation via DisplayPort daisy-chainkoppeling of door alle
vier beschikbare videouitgangen op de kaart te gebruiken.
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Compatibiliteit

De Quadro K6000 wordt ondersteund in de volgende HP Z workstations: Z420 (alleen AMO) Z620, Z820

Afmetingen

Zonder verpakking: 11,09 x 26,67 cm

Gewicht

Zonder verpakking: 880 gr

Garantie

Voor de NVIDIA Quadro K6000 geldt een jaar garantie of de resterende garantie van het HP product waarin deze
is geïnstalleerd. Technische support is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar per telefoon en via online
supportforums. Onderdelen en arbeid zijn onsite beschikbaar op de volgende werkdag. Telefonische support is
beschikbaar voor diagnose en installatie van onderdelen. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van
toepassing.

Aanvullende informatie

P/N: C2J96AA
UPC/EAN code: 887111302021

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

NVIDIA Quadro K6000 12-GB grafische kaart; Y-kabel Kabel Gfx-voedingsadapter; NVIDIA driver-dvd;
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