HP Z620 Xeon E5
processzorcsalád
Ez egy második
processzorra vonatkozó
ajánlat a HP Z620
munkaállomáshoz. Az Intel®
Xeon® processzorcsalád E5
a teljesítmény, a beépített
képességek és a
költséghatékonyság legjobb
kombinációját biztosítja az
adatközpontok
rugalmasságának és
hatékonyságának
fokozásához.

●

A kapott feladattól függetlenül, minden korábbinál jobb, elégedettséget
biztosító teljesítményre számíthat, a virtualizációs és felhőalapú számítási
megoldásoktól a tervezés automatizálásán át a pénzügyi tranzakciókig.

●

Ha két processzort rendel, a második processzornak ugyanolyannak kell
lennie, mint az elsőnek.

●

Az Intel processzorok számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi. A
processzorok számozása az egyes processzorcsaládokon belüli, nem pedig a
processzorcsaládok közötti funkciókülönbségekre utal. Lásd: Részletek:
http://www.intel.com/products/processor_number/.

●

A teljesen összeállítva kapható Z620 processzorkészletekben a processzor, a
hűtőbordák, a 2. CPU és a 4 memória-bővítőhely található. A DIMM
memóriamodulok külön vásárolhatók meg.

HP Z620 Xeon E5 processzorcsalád
Kompatibilitási nyilatkozat
HP Z620 munkaállomás

Termékjellemzők
Termékszám

Megnevezés

A6S74AA

HP Z620 Xeon E5-2620 6 magos, 2,00 GHz-es, 15 MB gyorsítótár, 1333 MHz-es, 2. CPU 886112446925

UPC kód

A6S77AA

HP Z620 Xeon E5-2643 4 magos, 3,30 GHz-es, 10 MB gyorsítótár, 1600 MHz-es, 2. CPU 886112446956

Egyéb információk
Méretek

Kicsomagolva: 220 x 380 x 180 mm
Csomagolva: 245 x 488 x 230 mm

Súly

Kicsomagolva: 2310 g
Csomagolva: 2622 g

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

Bővítőkártya processzorral; Hűtőbordák; 2. processzor; Memória-bővítőhelyek és dokumentáció

Garancia

A választható korlátozott jótállás egy (1) év (HP opciós korlátozott garancia-időszak), és alkatrészcserére érvényes bármilyen HP vagy
Compaq márkájú lehetőség esetén (HP-opciók).

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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