Dataark

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Få fantastisk grafikk og
flerskjermsytelse i en
design med to spor basert
på NVIDIA Kepler
GPU-arkitekturen. NVIDIA
Quadro K6000 gir 4,5
ganger mer datakraft og 1,7
ganger bedre
grafikkfunksjonalitet enn
forgjengeren.
●

Få banebrytende ytelse fra 12 GB superrask GDDR5-grafikkminne og avansert
GPU-funksjonalitet som gjør at du kan jobbe raskt gjennom store mengder
modellvisualisering og analyser.

●

Øk programytelsen med teknologi som automatisk øker GPU-klokken til
"Boost Clock" og likevel holder seg innenfor angitte strømbudsjetter.

●

Få mest mulig ut av arbeidsplassen ved å koble opptil fire aktive digitale
skjermer til arbeidsstasjonen med DisplayPort "daisy chain"-teknologi eller ved
å bruke alle fire tilgjengelige videoutganger på kortet.
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NVIDIA Quadro K6000 12GB Graphics Card

Kompatibilitet

Quadro K6000 støttes på følgende HP Z-arbeidsstasjoner: Z420 (bare AMO), Z620, Z820

Mål

Uten emballasje: 11,09 x 26,67 cm

Vekt

Uten emballasje: 0,88 kg

Garanti

NVIDIA Quadro K6000 har en ettårig begrenset garanti eller den gjenværende garantien på HP-produktet det er
installert i. Teknisk støtte er tilgjengelig sju dager i uken, 24 timer i døgnet, på telefon og på nettbaserte
støttefora. Deler og arbeid er tilgjengelig på stedet innen neste virkedag. Telefonstøtte er tilgjengelig for
delediagnostikk og installering. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

Tilleggsinformasjon

P/N: C2J96AA
UPC/EAN code: 887111302021

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

NVIDIA Quadro K6000 12 GB grafikkort; Y-kabel Gfx strømadapter; DVD med NVIDIA-driver; Dokumentasjon
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