HP Z620 Xeon E5-2600 v2
-suoritinsarja
Ota kaikki irti
HP-työasemasta ja
kaksinkertaista sen
suorituskyky media-, viihdeja tiedeprojekteissa sekä
tietokoneavusteisessa
suunnittelussa: hanki toinen
moniytiminen Intel® Xeon®
E5-2600 v2 -suoritin .
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●

Paranna HP-työasemasi tehoa – lisää nykyiseen yhden suorittimen
järjestelmääsi toinen suoritin.
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●

Intel® Turbo Boost 2.0 -tekniikka , 1600 MHz:n muisti ja vaikuttava PCI Express
3.0 -kaistanleveys takaavat korkean suorituskyvyn.

●

Suojaa sijoituksesi ja hanki takuu, joka tarjoaa saman palkitun HP:n huollon ja
tuen, jonka saat työasemaasi.
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HP Z620 Xeon E5-2600 v2 -suoritinsarja
Yhteensopivuuslausunto
HP Z620 -työasema

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

E3E06AA

HP Z620 Xeon E5-2620v2 -kakkossuoritin, 2,1 GHz, 1 600 MHz, 6 ydintä

888182127643

E3E10AA

HP Z620 Xeon E5-2643v2 -kakkossuoritin, 3,5 GHz, 1 866 MHz, 6 ydintä

888182127681

Muita tietoja
Mitat

Ilman pakkausta: 220×380×180 mm
Pakattu: 245×488×230 mm

Paino

Ilman pakkausta: 2 310 g
Pakattu: 2 622 g

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

Suoritin; Jäähdytyslevy; Ohjeet

Takuu

Option Limited -takuu on yhden (1) vuoden (HP Option Limited -takuukausi) osien korvaustakuu, joka koskee kaikkia HP:n tai Compaqin
tuotevaihtoehtoja (HP Options).

Jos tilaat kaksi suoritinta, toisen suorittimen on oltava samanlainen kuin ensimmäinen suoritin. HP:n Z620- ja Z820-suoritinsarjat sisältävät suorittimen ja
jäähdytyslevyn. DIMM-muistit on ostettava erikseen.
2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä.
64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jossa on suoritin, piirisarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset,
jotka tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky
vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Intel® Turbo Boost -tekniikka edellyttää tietokoneen suorittimen Intel Turbo Boost -kelpoisuutta. Intel Turbo Boostin suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston
ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.intel.com/technology/turboboost.
4 Intel Xeon E5-2600 v2 -sarjan suorittimelle myönnetään yhden vuoden rajoitettu takuu tai sen HP-tuotteen takuun jäljellä oleva aika, johon se on asennettu
(enintään kolme vuotta). Teknistä tukea on saatavilla kellon ympäri seitsemänä päivänä viikossa puhelintukena ja verkon tukifoorumeilla. Tietyt rajoitukset ja
poikkeukset ovat voimassa. Katso tuotteen täydet takuutiedot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.
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Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman
ennakkoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan
tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei
vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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