Veri sayfası

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card

NVIDIA Kepler GPU
mimarisine dayalı çift yuvalı
bir tasarımda, üstün grafik
ve çoklu ekran performansı
elde edin. NVIDIA Quadro
K6000, önceki teknolojiye
göre 4,5 kat daha yüksek
bilgi işlem performansı ve
1,7 kat daha iyi grafik
yeteneği sunar.

●

Çok büyük modelleri görselleştirilme ve analiz etme gibi iş yüklerini
hızlandırmanıza olanak veren 12 GB'lık ultra hızlı GDDR5 grafik belleği ve
gelişmiş GPU özellikleri sayesinde önemli ölçüde performans artışı elde edin.

●

GPU saat hızını otomatik olarak "Artırılmış Saat Hızı" değerine yükselten ve yine
de belirlenen güç aralığında kalan teknoloji sayesinde uygulama performansını
artırın.

●

DisplayPort zincirleme bağlantı teknolojisini veya kartta bulunan dört video
çıkışının tümünü kullanıp, iş istasyonunuza dört etkin dijital monitör
bağlayarak, çalışma alanınızı en fazla büyüklüğe ulaştırın.
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Uyumluluk

Quadro K6000, aşağıdaki HP Z İş İstasyonlarında desteklenmektedir: Z420 (yalnızca AMO), Z620, Z820

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 11,09 x 26,67 cm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,88 kg

Garanti

NVIDIA Quadro K6000 bir yıllık sınırlı garantiye veya takılı olduğu HP ürününün kalan garantisine sahiptir. Haftada
yedi gün 24 saat telefonla ve çevrimiçi destek forumlarıyla teknik destek verilir. Sonraki iş günü içinde yerinde
parça ve işçilik sağlanır. Parça tanı ve kurulumu için telefonla destek mevcuttur. Bazı kısıtlama ve istisnalar
uygulanabilir.

Ek bilgiler

P/N: C2J96AA
UPC/EAN kodu: 887111302021

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

NVIDIA Quadro K6000 12 GB Grafik Kartı; Y kablosu Kablo Gfx Güç Adaptörü; NVIDIA Sürücü DVD'si; Belgeler
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