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Os produtos da série NVIDIA Quadro 
Sync garantem um novo nível de 
flexibilidade e escalabilidade para 
displays com altíssimas resoluções e 
clusters de visualização. 
Sincronize até quatro GPUs Quadro e até 16 monitores ou 
projetores por sistema. Aumente a qualidade de 
visualização e reduza o número total de sistemas 
necessários, minimizando a complexidade operacional e 
diminuindo os custos. A tecnologia NVIDIA Mosaic ™  
garante ótima escalabilidade através de displays 
sincronizados demonstrando características como 
Overlap para Projetores, ajustes de geometria e 
intensidade integrada. Desfrute de mais flexibilidade e 
capacidade ao implantar sistemas de visualização de 
altíssimas resoluções com as soluções Quadro Sync e 
GPUs Quadro.

O DIFERENCIAL PNY 
A PNY fornece um serviço inigualável e compromisso 
com seus clientes de suas soluções gráficas 
profissionais. Além disso apresenta soluções completas, 
incluindo os adaptadores apropriados, cabos, brackets, 
discos de instalação e drivers e a documentação 
necessária para garantir uma rápida e bem sucedida 
instalação.

CARACTERÍSTICAS DO MÓDULO 
QUADRO SYNC

PART NUMBER PNY

VCQM5000SYNC-PB

SINCRONIZE 16 DISPLAYS ATRAVÉS 
DE UM ÚNICO SISTEMA 
NVIDIA® QUADRO® SYNC

> As empresas do seguimento de Broacast podem operar video 
walls com 16 displays HD ao vivo  através de um único sistema

> Simuladores de vôo podem ser utilizados através de quatro 
projetores 4k no mesmo cluster de visualização

> Pesquisadores podem criar video walls 4 x 4 estereoscópicos 
através de um único sistema

> Soluções Digital signage ou AV podem ser implantandas 
através de um único sistema usufruindo de resoluções que 
variam de HD para 4K, 5K ou até mesmo 8K

VCQM4000SYNC-PB

VCQM6000SYNC-PB
> 2x conectores RJ-45 Frame Lock
> Conector BNC Genlock
> LEDS indicadores de status
> 4 conectores sync edge
> Suporte até 4 GPUs Quadro
> Compatível com recursos Mosaic
> avançados
> Overlap para Projetores
> Suporte a Estereoscopia 3D
> Alimentação via PCIe ou SATA
> Cabo de Segurança e clip de
> retenção
> Instalação em um slot com espaço 

disponível 

SOLUÇÕES QUADRO COMPATÍVEIS
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> CONTEÚDO DA EMBALAGEM
> Placa Gráfica Profissional NVIDIA
> Quadro
> Bracket com conector Stereo 
> Adaptadores DisplayPort para DVI-D SL
> Adaptador DVI para VGA
> Cabo de energia auxiliar
> Disco de instalação
> Módulo de sincronismo Quadro
> Quatro conectores/cabos ribbon
> Cabos/clips de retenção
> Guia rápido de utilização Quadro Sync

GARANTIA E SUPORTE
> 03 anos de garantia
> Suporte dedicado e especializado pré e

pós vendas
> E-mail e telefone para suporte técnico

> até 4 
> até 4 
> até 4 


