HP Z620 Xeon-prosessor i
E5-familien
Dette er en sekundær
prosessor for HP Z620
arbeidsstasjon. Intel® Xeon®
E5-prosessorserien gir den
beste kombinasjonen av
ytelse, innebygde
funksjoner og
kostnadseffektivitet for å
gjøre datasentre mer
fleksible og effektive.
●

Fra virtualisering og nettskybehandling til designautomatisering og
økonomiske transaksjoner i sanntid – du vil bli svært fornøyd med en ytelse
som er bedre enn noen gang, uansett hvilke oppgaver du står overfor.

●

Når du bestiller to prosessorer, må den andre prosessoren være den samme
som den første.

●

Intels prosessornummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
Prosessornumre differensierer funksjoner innenfor hver prosessorserie, ikke
på tvers av forskjellige prosessorserier. Se:
http://www.intel.com/products/processor_number/ for detaljer.

●

Z620-prosessorsett leveres fullt ferdigmontert og inkluderer prosessor,
varmeavleder og CPU nr. 2 og 4 minnespor. Minne-DIMMer må kjøpes separat.

HP Z620 Xeon-prosessor i E5-familien
Kompatibilitetserklæring
HP Z620-arbeidsstasjon

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

A6S74AA

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

886112446925

A6S77AA

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

886112446956

Annen informasjon
Mål

Uten emballasje: 220 x 380 x 180 mm
Pakket: 245 x 488 x 230 mm

Vekt

Uten emballasje: 2 310 g
Pakket: 2 622 g

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

RISER-kort med prosessor; Varmeavleder; 2. CPU; Minnespor og dokumentasjon

Garanti

Din begrensede tilleggsutstyrsgaranti er en ettårig (1) (Periode for begrenset tilleggsutstyrsgaranti) garanti for utskifting av deler på alt
tilleggsutstyr av HP- eller Compaq-merke (HP-tilleggsutstyr).

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i
dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter
og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil
eller utelatelser.
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