Podatkovni list

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Uživajte v izjemni grafiki in
večzaslonskem delovanju z
oblikovanjem z dvojno režo,
ki temelji na grafičnem
procesorju NVIDIA z
arhitekturo Kepler. NVIDIA
Quadro K6000 omogoča
4,5-krat hitrejšo računsko
moč in 1,7-krat večjo
grafično zmogljivost kot
njena predhodnica.
●

Izkoristite izredno zmogljivost izjemno hitrega grafičnega pomnilnika GDDR5 z
velikostjo 12 GB in napredne zmogljivosti grafičnega procesorja, ki vam
omogočata hitro obvladovanje delovnih obremenitev, kot sta pregledovanje
obsežnih vizualizacij modelov in analiz.

●

Izboljšajte delovanje aplikacij s tehnologijo, ki samodejno poveča hitrost
grafičnega procesorja na »Boost Clock« in vseeno ostaja v okviru določenega
načrta porabe energije.

●

Povečajte svoj delovni prostor z namestitvijo do štirih aktivnih digitalnih
zaslonov na vašo delovno postajo s pomočjo tehnologije DisplayPort z verigo
»daisy-chain« ali vseh štirih video izhodov na plošči.
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NVIDIA Quadro K6000 12GB Graphics Card

Združljivost

Možnost Quadro K6000 je podprta na naslednjih delovnih postajah HP serije Z: Z420 (samo AMO), Z620, Z820

Mere

Brez embalaže: 11,09 x 26,67 cm

Teža

Brez embalaže: 0,88 kg

Garancija

Grafična kartica NVIDIA Quadro K6000 ima enoletno omejeno garancijo oziroma preostanek garancije izdelka HP,
v katerem je nameščena. Tehnična podpora je na voljo po telefonu in na spletnih forumih za podporo 24 ur na
dan, sedem dni na teden. Deli in servisna opravila pri stranki so na voljo naslednji delovni dan. Za pomoč pri
diagnosticiranju in namestitvi delov je na voljo podpora prek telefona. Veljajo določene omejitve in izključitve.

Dodatne informacije

Št. dela: C2J96AA
Koda UPC/EAN: 887111302021

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Grafična kartica NVIDIA Quadro K6000 velikosti 12 GB; Kabel Y vmesnika Cable Gfx Pwr Adapter; NVIDIA Driver
DVD; Dokumentacija
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