Επεξεργαστής HP Z620 Xeon E5

Πρόκειται για επιλογή
δεύτερου επεξεργαστή για
το σταθμό εργασίας HP
Z620. Η οικογένεια
επεξεργαστών Intel® Xeon®
E5 παρέχει τον καλύτερο
συνδυασμό απόδοσης,
ενσωματωμένων
δυνατοτήτων και
οικονομίας για πιο ευέλικτα
και αποδοτικά κέντρα
δεδομένων.

●

Από την εικονικοποίηση και τις λύσεις cloud computing μέχρι την
αυτοματοποίηση σχεδίου και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε
πραγματικό χρόνο, θα μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από την εξαιρετική
απόδοση ό,τι εργασίες και αν πρέπει να φέρετε εις πέρας.

●

Κατά την παραγγελία δύο επεξεργαστών, ο δεύτερος επεξεργαστής πρέπει
να είναι ίδιος με τον πρώτο.

●

Οι αριθμοί των επεξεργαστών Intel δεν αποτελούν κριτήριο μέτρησης
υψηλότερης απόδοσης. Οι αριθμοί των επεξεργαστών διαφοροποιούν τα
χαρακτηριστικά σε κάθε οικογένεια επεξεργαστών, αλλά όχι μεταξύ
διαφορετικών οικογενειών. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.intel.com/products/processor_number/ για λεπτομέρειες.

●

Τα κιτ επεξεργαστών Z620 παρέχονται πλήρως συναρμολογημένα και
περιλαμβάνουν τον επεξεργαστή, απαγωγέα θερμότητας, 2η CPU και 4
υποδοχές μνήμης. Οι μονάδες μνήμης DIMM πωλούνται ξεχωριστά.

Επεξεργαστής HP Z620 Xeon E5
Δήλωση συμβατότητας
Σταθμός εργασίας HP Z620

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Περιγραφή

Κώδικας UPC

A6S74AA

Δεύτερη CPU HP Z620 Xeon E5-2620 6 πυρήνων 2,00 GHz 15 MB cache 1333 MHz

886112446925

A6S77AA

Δεύτερη CPU HP Z620 Xeon E5-2643 4 πυρήνων 3,30GHz 10 MB cache 1600MHz

886112446956

Άλλες πληροφορίες
Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 220 x 380 x 180 mm
Συσκευασμένο: 245 x 488 x 230 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 2.310 g
Συσκευασμένο: 2.622 g

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα
συσκευασίας

Κάρτα RISER με επεξεργαστή, απαγωγέας θερμότητας, 2η CPU, Υποδοχές μνήμης και τεκμηρίωση

Εγγύηση

Η περιορισμένη εγγύηση επιλογής είναι μια εγγύηση 1 (ενός) έτους (Περίοδος περιορισμένης εγγύησης επιλογής HP) για
αντικατάσταση εξαρτημάτων σε οποιαδήποτε επιλογή HP ή Compaq (Επιλογές HP).
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