Folha de Dados

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Obtenha gráficos soberbos
e um desempenho de vários
monitores num design de
ranhura dupla baseado na
arquitetura GPU NVIDIA
Kepler. A NVIDIA Quadro
K6000 permite um
desempenho
computacional 4,5 vezes
superior e gráficos 1,7
vezes melhores do que a
sua antecessora.
●

Obtenha um desempenho inovador com a memória gráfica GDDR5 de 12 GB
ultrarrápida e capacidades de GPU avançadas, que lhe permitem grandes
velocidades na visualização de modelo e em cargas de trabalhos de análise.

●

Impulsione o desempenho de aplicação com tecnologia que aumenta
automaticamente o relógio da GPU para "Relógio de Boost", mantendo o
orçamento de energia especificado.

●

Maximize o seu espaço de trabalho adicionando até quatro monitores digitais
ativos à sua estação de trabalho através da tecnologia DisplayPort de ligação
em cadeia ou das quatro saídas de vídeo disponíveis na placa.
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NVIDIA Quadro K6000 12GB Graphics Card

Compatibilidade

A placa gráfica Quadro K6000 é suportada pelas seguintes estações de trabalho série Z da HP: Z420 (apenas
AMO), Z620, Z820

Dimensões

Fora da caixa: 11,09 x 26,67 cm

Peso

Fora da caixa: 0,88 kg

Garantia

A placa gráfica NVIDIA Quadro K6000 tem uma garantia limitada de um ano ou o remanescente da garantia do
produto HP no qual esteja instalado. Assistência técnica disponível sete dias por semana, 24 horas por dia, por
telefone e em fóruns de suporte online. Peças e mão-de-obra disponíveis no local no dia útil seguinte. Apoio
telefónico disponível para diagnóstico e instalação de peças. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Informações adicionais

P/N: C2J96AA
UPC/EAN code: 887111302021

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Placa gráfica NVIDIA Quadro K6000 12 GB; Adaptador Gfx de cabo Y; Unidade de DVD NVIDIA; Documentação

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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