HP Z820 Xeon E5-2600 v2 İşlemci
Serisi
Çok çekirdekli Intel® Xeon®
E5-2600 v2 işlemci ile HP İş
İstasyonunuzdan en iyi
şekilde yararlanın; Bilimsel,
Bilgisayar Destekli
Mühendislik, Medya ve
Eğlence projelerinde işlem
gücünüzü iki katına çıkarın .
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●

Gerektiğinde tek işlemcili sisteminize ikinci bir işlemci ekleyerek HP İş
İstasyonunuzun gücünü artırın.
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●

Intel® Turbo Boost Teknolojisi 2.0 , 1600 MHz bellek hızı ve PCI Express 3.0'ın
etkileyici bant genişliği ile yüksek performans elde edin.

●

Yatırımınızı iş istasyonlarınız için destek sağlayan aynı ödüllü HP hizmet ve
destek garantisiyle koruma altına alın.
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HP Z820 Xeon E5-2600 v2 İşlemci Serisi
Uyumluluk bildirimi
HP Z820 İş İstasyonu

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

UPC Kodu

E2Q86AA

HP Z820 Xeon E5-2620v2 2,1 GHz 1600 MHz 6 Çekirdekli 2. CPU

887758517000

E2Q84AA

HP Z820 Xeon E5-2643v2 3,5GHz 1866MHz 6 Çekirdekli 2. CPU

887758516980

Diğer bilgiler
Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 120 x 100 x 100 mm
Paketli: 235 x 235 x 175 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 620 gr
Paketli: 883 gr

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

İşlemci; Soğutucu; Belgeler

Garanti

Seçenek Sınırlı Garantiniz, HP markalı veya Compaq markalı herhangi bir seçenek (HP Seçenekleri) için geçerli olan bir (1) yıllık (HP
Seçeneği Sınırlı Garanti Süresi) parça değiştirme garantisidir.

İki işlemci sipariş edilirken, ikinci işlemci ilkiyle aynı olmalıdır. HP Z620 ve Z820 işlemci paketleri, işlemci ve soğutucu plaka içerir. Bellek DIMM'leri ayrıca satın
alınmalıdır.
2 Çok çekirdekli teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım
uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisi için etkinleştirilmiş işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi,
aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma dahil).
Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi performans ölçüsüne göre değildir.
3 Intel® Turbo Boost teknolojisi için, Intel Turbo Boost özellikli bir işlemciye sahip bir bilgisayar gerekir. Intel Turbo Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel
sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için www.intel.com/technology/turboboost adresine bakın.
4 Intel Xeon E5-2600 v2 Serisi İşlemciler, bir yıl sınırlı garantiye veya en fazla üç yıl olmak üzere takılı olduğu HP ürününün kalan garantisine sahiptir. Haftada yedi gün
24 saat telefonla ve çevrimiçi destek forumlarıyla teknik destek verilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar uygulanabilir. Garanti bilgilerinin tamamı için ürünün QuickSpecs
dosyasına bakın.
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Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan
değiştirilebilir. Belirli özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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