Veri sayfası

NVIDIA Tesla K20 Compute
Processor
NVIDIA Tesla K20 Bilgi
İşlemcisi ile üstün bilgisayar
performansı elde edin. ECC
belleğinin sağladığı eşsiz
doğruluğun yanı sıra L1/L2
ön bellek tasarımı bant
genişliğinin ve veri
paylaşımının artırılmasına
yardımcı olur. Yeni NVIDIA
teknolojileri, uygulama
performansını artırır.
●

SMX akış çoklu işlemci, Hyper-Q teknolojisi ve Dinamik Paralellik Performansı
özelliklerini içeren Kepler GPU mimari geliştirmeler sayesinde performans ve
sistem verimliliğinde yeni seviyelere ulaşın ve yeni GPU uygulamalarına yer
açın.

●

Yerel bellekteki daha geniş veri kümelerini doğrudan Kepler GPU'ya bağlı tutan
geniş yerleşik GDDR5 bellek ile performansı en üst düzeye taşıyın ve sistem
belleğinden veri aktarımını azaltın.

●

Uygulama veri bütünlüğünü, kayıt dosyalarını, L1/L2 ön belleklerini, paylaşılan
belleği ve DRAM'ı koruyarak iş istasyonu işlem doğruluğu ve güvenilirliği
sağlayan ECC bellek koruması ile artırın.
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Uyumluluk

NVIDIA Tesla K20 Bilgi İşlem İşlemcisi, sadece aşağıdaki HP Kişisel İş İstasyonlarında desteklenir:1125 W güç
kaynağı olan Z820, Z620, Z420

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 11,09 x 26,67 cm
Palet başına Miktar: 156
Paketli: 490 x 286 x 70 mm

Garanti

NVIDIA Tesla K20, bir yıl sınırlı garantiye veya takılı olduğu HP ürününün kalan garantisine sahiptir. Haftanın yedi
günü 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.
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