HP Z620 Xeon E5
Family-processor
Dette er en sekundær
processor til HP
Z620-arbejdsstationen.
Intel® Xeon®
E5-processorserien giver
den bedste kombination af
ydelse, indbyggede
funktioner og
omkostningseffektivitet for
at gøre datacentre mere
fleksible og effektive.

●

Du vil kunne glæde dig over bedre ydeevne end nogensinde før, uanset hvilke
opgaver du står overfor – lige fra virtualisering og cloud computing-løsninger
til designautomatisering eller finansielle transaktioner i realtid.

●

Når du bestiller to processorer, skal den anden processor være den samme
som den første.

●

Intels processornummerering er ikke et mål for højere ydelse.
Processornummereringen viser funktionsforskelle inden for hver enkelt
processorserie – ikke på tværs af forskellige processorserier. Du kan finde flere
oplysninger på: http://www.intel.com/products/processor_number/.

●

Z620-processorkits leveres helt samlede og omfatter processor og ventilator
samt 2. CPU og 4 hukommelsesmoduler. DIMM-hukommelsesmodulerne skal
købes separat.

HP Z620 Xeon E5 Family-processor
Kompatibilitetserklæring
HP Z620 Workstation

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

A6S74AA

HPZ620 XeonE5-2620 6-kerne på 2,00 GHz, 15 MB-cache, 1333 MHz 2. CPU

886112446925

A6S77AA

HPZ620 XeonE5-2543 4-kerne på 3,30 GHz, 10 MB-cache, 1600 MHz 2. CPU

886112446956

Andre oplysninger
Mål

Udpakket: 220 x 380 x 180 mm
Pakket: 245 x 488 x 230 mm

Vægt

Udpakket: 2310 g
Pakket: 2622 g

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

RISER-kort med processor; Ventilator; 2. CPU; Hukommelsesholdere og dokumentation

Garanti

Den begrænsede garanti er ét (1) år (HP-optionens periode med begrænset garanti) og omfatter udskiftning af reservedele på alle HPeller Compaq-optioner (HP-optioner).

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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