Procesor rodiny HP Z620 Xeon E5

Toto je ponuka druhého
procesora pre pracovnú
stanicu HP Z620. Rad
procesorov Intel® Xeon® E5
predstavuje najlepšiu
kombináciu zabudovaných
výkonových možností a
cenovej výhodnosti, čo
umožňuje flexibilnejšiu a
efektívnejšiu prevádzku
dátových centier.

●

Budete nadšení úžasným výkonom, ktorý je vyšší ako kedykoľvek predtým, a
to aj pri náročných úlohách – nezáleží na tom, či používate virtualizáciu a
riešenia cloud computing, automatizáciu dizajnu alebo finančné transakcie v
reálnom čase.

●

Pri objednávaní dvoch procesorov musia byť obidva procesory rovnakého typu.

●

Číselné označenie procesorov Intel neoznačuje mieru výkonnosti. Číselné
označenie procesorov označuje rozdiely vo funkciách v rámci jednotlivých
skupín procesorov, nie v rôznych skupinách procesorov. Podrobnosti nájdete
na: http://www.intel.com/products/processor_number/.

●

Súpravy procesorov Z620 sa predávajú v plnej výbave a obsahujú procesor,
chladič a druhý procesor a 4 zásuvky na pamäťové moduly. Pamäte DIMM sa
predávajú samostatne.

Procesor rodiny HP Z620 Xeon E5
Vyhlásenie o kompatibilite
Pracovná stanica HP Z620

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

A6S74AA

Druhý 6-jadrový procesor HP Z620 Xeon E5-2620 2,00GHz, vyrovnávacia pamäť 15MB, 886112446925
1333MHz

Kód UPC

A6S77AA

Druhý 4-jadrový procesor HP Z620 Xeon E5-2643 3,30GHz, vyrovnávacia pamäť 10MB, 886112446956
1600MHz

Ostatné informácie
Rozmery

Bez balenia: 220 x 380 x 180 mm
Balené: 245 x 488 x 230 mm

Hmotnosť

Bez balenia: 2310 g
Balené: 2622 g

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

karta RISER s procesorom; chladič; druhý procesor; Zásuvky na pamäťové moduly a dokumentácia

Záruka

Obmedzená záruka na voliteľné produkty trvá jeden (1) rok (obmedzená záručná doba na voliteľné produkty HP) a znamená záruku na
výmenu akýchkoľvek súčastí značky HP alebo Compaq (HP Options).

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku.
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