Skupina procesorů HP Z620 Xeon
E5
Toto je nabídka
sekundárního procesoru pro
pracovní stanici HP Z620.
Řada procesorů Intel®
Xeon® E5 přináší tu nejlepší
kombinaci výkonu,
vestavěných funkcí a vysoké
kvality za nízkou cenu, která
zajišťuje flexibilnější a
efektivnější fungování
datových center.

●

Používáte virtualizaci či řešení pro technologii cloud computing? Využíváte
automatizaci designu či sledujete finanční transakce v reálném čase? Budete
mít k dispozici tolik výkonu jako nikdy předtím a naprosto k čemukoli.

●

Pokud objednáte dva procesory, druhý procesor musí být stejný jako první.

●

Číselné hodnoty u procesorů Intel neoznačují míru výkonu. Čísla procesorů
označují funkce v jednotlivých řadách procesorů, nikoli mezi různými řadami
procesorů. Podrobnosti naleznete na stránkách
http://www.intel.com/products/processor_number/.

●

Sady procesorů Z620 jsou dodávány plně sestavené a zahrnují procesor,
chladič, druhý procesor a 4 paměťové sloty. Paměťové moduly DIMM je třeba
zakoupit samostatně.

Skupina procesorů HP Z620 Xeon E5
Prohlášení o kompatibilitě
Pracovní stanice HP Z620

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

A6S74AA

Šestijádrový druhý procesor HP Z620 Xeon E5-2620 2,00 GHz 15 MB mezipaměti 1 333 886112446925
MHz

Kód UPC

A6S77AA

Čtyřjádrový druhý procesor HP Z620 Xeon E5-2643 3,30 GHz 10 MB mezipaměti 1 600 886112446956
MHz

Další informace
Rozměry

Bez obalu: 220 x 380 x 180 mm
Balení: 245 x 488 x 230 mm

Hmotnost

Bez obalu: 2 310 g
Balení: 2 622 g

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici Karta RISER s procesorem; Chladič; Druhý procesor; Paměťové sloty a dokumentace
Záruka

Záruka omezená na doplněk je jednoroční (1) (doba platnosti záruky omezené na doplněk HP) záruka výměny částí libovolných doplňků
značky HP a Compaq (doplňky HP).

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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