Séria procesorov HP Z820 Xeon
E5-2600 v2
Využite svoju pracovnú
stanicu HP na maximum a
zdvojnásobte jej rýchlosť
spracovania pre projekty
vedy, CAE – počítačové
inžinierstvo a mediálne a
zábavné projekty vďaka
druhému viacjadrovému
procesoru Intel® Xeon®
E5-2600 v2 .
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●

Zvýšte výkon svojej pracovnej stanice HP vtedy, keď to potrebujete, pridaním
druhého procesora do existujúceho systému s jedným procesorom.
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●

Získajte vysoký výkon vďaka technológii Intel® Turbo Boost Technology 2.0 ,
frekvencii pamäte 1600 MHz a úžasnej šírke pásma rozhrania PCI Express 3.0.

●

Chráňte svoju investíciu vďaka záruke, za ktorou stojí tá istá ocenená služba
HP, ktorú dostávate s vašou pracovnou stanicou.
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Séria procesorov HP Z820 Xeon E5-2600 v2
Vyhlásenie o kompatibilite
Pracovná stanica HP Z820

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Kód UPC

E2Q86AA

Procesor HP Z820 Xeon E5-2620v2 2,1 GHz šesťjadrový 1 600 MHz druhý procesor

887758517000

E2Q84AA

Procesor HP Z820 Xeon E5-2643v2 3,5 GHz šesťjadrový 1 866 MHz druhý procesor

887758516980

Ostatné informácie
Rozmery

Bez balenia: 120 x 100 x 100 mm
Balené: 235 x 235 x 175 mm

Hmotnosť

Bez balenia: 620 g
Balené: 883 g

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

Procesor; chladič; dokumentácia

Záruka

Obmedzená záruka na voliteľné produkty trvá jeden (1) rok (obmedzená záručná doba na voliteľné produkty HP) a znamená záruku na
výmenu akýchkoľvek súčastí značky HP alebo Compaq (HP Options).

Pri objednávaní dvoch procesorov musia byť obidva procesory rovnakého typu. Súpravy procesorov HP Z620 a Z820 obsahujú procesor a chladič. Pamäte DIMM sa
predávajú samostatne.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani
všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou sadou, systémom BIOS, operačným
systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS
podporujúceho architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 Technológia Intel® Turbo Boost vyžaduje počítač s procesorom s podporou Intel Turbo Boost. Výkon technológie Intel Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru,
softvéru a celkovej konfigurácie systému. Ďalšie informácie nájdete na www.intel.com/technology/turboboost.
Procesory série 4 Intel Xeon E5-2600 v2 majú jednoročnú obmedzenú záruku alebo zostatkovú záruku na zariadenia HP v ktorých sú nainštalované. až 3 roky.
Technická podpora je dostupná nepretržite telefonicky, ako aj online na fórach technickej podpory. Platia určité obmedzenia a výnimky. Úplné informácie o záruke
nájdete v rýchlych špecifikáciách produktu.
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Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku.
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