Záznamový list

NVIDIA Tesla K20 Compute
Processor
Získajte špičkový výpočtový
výkon s akcelerátorom
NVIDIA Tesla K20c GPU.
Pamäť s technológiou ECC
prináša nekompromisnú
presnosť a konštrukciu
vyrovnávacej pamäte L1/L2
zlepšuje šírku pásma a
zdieľanie údajov. Inovatívne
technológie NVIDIA zvyšujú
výkon aplikácií.
●

Dosiahnite nové rekordy vo výkonnosti a efektivite systému a otvorte dvere pre
nové aplikácie pre GPU vďaka zlepšeniam návrhu grafickej jednotky Kepler
GPU, ktorá obsahuje viacnásobný streamovací procesor SMX streaming,
technológiu Hyper-Q a Dynamic Parallelism.

●

Maximalizujte výkon a znížte prenosy údajov zo systémovej pamäte vďaka
veľkej pamäti GDDR5 na doske, kde sa uchovávajú väčšie objemy údajov v
lokálnej pamäti pripojenej priamo ku grafickej jednotke Kepler GPU.

●

Zvýšte integritu údajov aplikácie s ochranou pamäte ECC, ktorá poskytuje
kritickú presnosť výpočtov a spoľahlivosť ochranou súborov v registroch,
vyrovnávacích pamätí L1/L2, zdieľanej pamäte a DRAM.
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Kompatibilita

Akcelerátor grafickej karty NVIDIA Tesla K20c je podporovaný v nasledujúcej osobnej pracovnej stanici HP: Z820 s
napájacím zdrojom s výkonom 1125 W, Z620, Z420

Rozmery

Bez balenia: 11,09 x 26,67 cm
Množstvo na palete: 156
Balené: 490 x 286 x 70 mm

Záruka

NVIDIA Tesla K20c má jednoročnú obmedzenú záruku alebo zostatkovú záruku na zariadenia HP, v ktorých 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: C2J97AA
Kód UPC/EAN: 887111302038

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici
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