Processador HP Z820 Xeon
família E5
Esta é uma oferta de um
processador secundário
para a estação de trabalho
HP Z820. A família E5 do
processador Intel® Xeon®
apresenta a melhor
combinação de
desempenho, capacidades
incorporadas e eficácia em
termos de custo, para
tornar as estações de
trabalho pessoais mais
flexíveis e eficientes.

●

Desde soluções de virtualização e de computação na nuvem a automação de
concepção a transações financeiras em tempo real, vai ficar encantado com
um desempenho melhor do que nunca, qualquer que seja a tarefa à sua
espera.

●

Quando encomendar dois processadores, o segundo deve ser igual ao
primeiro.

●

Os números dos processadores Intel não refletem uma medição de
desempenho superior. Os números dos processadores diferenciam funções
dentro de cada família de processadores e não entre diferentes famílias de
processadores. Consulte: http://www.intel.com/products/processor_number/
para obter mais informações.

●

Os kits dos processadores Z820 são fornecidos totalmente montados e
incluem processador e dissipador de calor.

Processador HP Z820 Xeon família E5
Declaração de Compatibilidade
Estação de trabalho HP Z820

Especificações do produto
P/N

Descrição

Código UPC

A6S87AA

2ª CPU HP Z820 Xeon E5-2620 6 núcleos 2,00 GHz 15 MB de cache 1333 MHz

886112447052

A6S90AA

2ª CPU HP Z820 Xeon E5-2643 4 núcleos 3,30GHz 10 MB de cache 1600 MHz

886112447083

Outra informação
Dimensões

Fora da caixa: 120 x 100 x 100 mm
Embalado: 235 x 235 x 175 mm

Peso

Fora da caixa: 620 g
Embalado: 883 g

País de Origem

China

Conteúdo da
embalagem

Processador; Dissipador de calor; Documentação

Garantia

A Garantia Limitada da Opção é uma garantia de substituição de peças de um (1) ano (Período de Garantia Limitada da Opção HP) em
qualquer opção de marca HP ou marca Compaq (Opções HP).

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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