Záznamový list

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Získajte úžasnú grafiku a
výkon viacerých monitorov
vďaka konštrukcii dvojitého
slotu na základe
architektúry NVIDIA Kepler
GPU. Grafická karta NVIDIA
Quadro K6000 prináša
4,5-krát vyšší výpočtový
výkon a 1,7-krát lepšie
grafické možnosti než jej
predchodkyňa.
●

Získajte prelomový výkon vďaka 12 GB ultrarýchlej grafickej pamäte GDDR5 a
pokročilých možností GPU, ktoré vám umožnia zrýchliť vizualizáciu veľkých
modelov a úlohy analýzy.

●

Zvýšte výkon aplikácií s technológiou, ktorá automaticky zvyšuje rýchlosť
hodín GPU na hodnotu zrýchlených hodín („Boost clock“) a stále zostáva v
určených hodnotách spotreby energie.

●

Maximalizujte svoj pracovný priestor pripojením až štyroch aktívnych
digitálnych monitorov k vašej pracovnej stanici pomocou technológie
uzavretého cyklu DisplayPort alebo všetkých štyroch dostupných video
výstupov na doske.
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Kompatibilita

Quadro K6000 podporujú tieto osobné pracovné stanice HP-Z: Z420 (iba AMO), Z620, Z820

Rozmery

Bez balenia: 11,09 x 26,67 cm

Hmotnosť

Bez balenia: 0,88 kg

Záruka

Na grafickú kartu NVIDIA Quadro K6000 sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka alebo zostatková záruka na
zariadenie HP, v ktorom je inštalovaná. Technická podpora je dostupná nepretržite telefonicky, alebo aj na online
fórach technickej podpory. Súčiastky a servisné práce sú dostupné na mieste inštalácie v nasledujúci pracovný
deň. Telefonická podpora je dostupná v rozsahu diagnostiky súčiastok a inštalácie. Platia určité obmedzenia a
výnimky.

Ďalšie informácie

P/N: C2J96AA
Kód UPC/EAN: 887111302021

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

Grafická karta NVIDIA Quadro K6000 12 GB; Adaptér kábla typu Y Gfx Pwr; DVD s ovládačom NVIDIA;
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