HP Z620 Xeon E5 familie
processor
Dit is een secundaire
processor voor het HP Z620
workstation. De Intel®
Xeon® processor E5 familie
biedt de beste combinatie
van hoge prestaties,
ingebouwde mogelijkheden
en kosteneffectiviteit om
datacenters flexibeler en
efficiënter te maken.
●

U zult tevreden zijn met de beste prestaties ooit bij alle taken die u uitvoert,
van virtualisatie en cloudcomputingoplossingen tot ontwerpautomatisering of
real-time financiële transacties.

●

Wanneer twee processoren besteld worden, moet de tweede processor gelijk
zijn aan de eerste.

●

Intel's processornummers zijn niet gerelateerd aan het prestatieniveau.
Processornummers duiden verschillende kenmerken binnen elke
processorfamilie aan, niet tussen processorfamilies onderling. Zie:
http://www.intel.com/products/processor_number/ voor meer informatie.

●

Z620 processorkits worden volledig gemonteerd geleverd en omvatten de
processor, warmte-afvoer, de tweede CPU en 4 geheugenslots.
Geheugen-DIMM's moeten afzonderlijk worden aangeschaft.

HP Z620 Xeon E5 familie processor
Verklaring over compatibiliteit
HP Z620 workstation

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

UPC-code

A6S74AA

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

886112446925

A6S77AA

HP Z620 Xeon E5-2643 4-core 3,30GHz 10 MB cache 1600-MHz 2e CPU

886112446956

Overige informatie
Afmetingen

Zonder verpakking: 220 x 380 x 180 mm
In verpakking: 245 x 488 x 230 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 2310 gr
In verpakking: 2622 gr

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos RISER-kaart met processor; Warmte-afvoer; 2e CPU; Geheugenslots en documentatie
Garantie

Uw garantieoptie bedraagt één jaar (HP optie garantieperiode) vervanging van onderdelen op alle opties van het merk HP of Compaq (HP
opties).

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
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