Karta produktu

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Doskonała grafika i
wieloekranowa wydajność
w dwugniazdowej
konfiguracji opartej na
architekturze GPU NVIDIA
Kepler. Karta graficzna
NVIDIA Quadro | zapewnia
4,5 razy wyższą wydajność i
moc obliczeniową oraz 1,7
razy lepszą grafikę, niż w
poprzednim modelu.
●

Przełomowa wydajność dzięki 12 GB ultraszybkiej pamięci GDDR5 karty
graficznej oraz zaawansowanym funkcjom GPU, które umożliwiają szybką
analizę wizualizacji olbrzymich modeli i obciążeń.

●

Większa wydajność aplikacji dzięki technologii, która automatycznie zwiększa
taktowanie zegara GPU, a mimo to pozostaje w określonym budżecie zasilania.

●

Maksymalizacja przestrzeni roboczej dzięki możliwości podłączenia maks.
czterech aktywnych monitorów cyfrowych do stacji roboczej przy użyciu
technologii konfiguracji łańcuchowej DisplayPort lub wszystkich czterech
dostępnych wyjść wideo na karcie.

Karta produktu

NVIDIA Quadro K6000 12GB Graphics Card

Zgodność

Model Quadro K6000 jest obsługiwany przez następujące stacje robocze HP Z: Z420 (tylko AMO), Z620, Z820

Wymiary

Bez opakowania: 11,09 x 26,67 cm

Waga

Bez opakowania: 0,88 kg

Gwarancja

Karta graficzna NVIDIA Quadro K6000 jest objęta roczną ograniczoną gwarancją lub pozostałą gwarancją
produktu HP, w którym jest zainstalowana. Pomoc techniczna jest dostępna przez 24 godziny na dobę, siedem
dni w tygodniu — telefonicznie i na forach pomocy technicznej online. Wymiana części i wykonanie usługi w
miejscu instalacji dostępne w następnym dniu roboczym. Telefoniczna pomoc techniczna obejmuje diagnozę
części oraz ich instalację. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Informacje dodatkowe

P/N: C2J96AA
Kod UPC/EAN: 887111302021

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Karta graficzna NVIDIA Quadro K6000 12 GB; Kabel „Y” do zasilacza karty graficznej; Płyta DVD ze sterownikiem
NVIDIA; Dokumentacja

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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