Družina procesorjev HP Z620
Xeon E5
To je ponudba drugih
procesorjev za delovne
postaje HP Z620. Družina
procesorjev Intel® Xeon® E5
ponuja najboljšo
kombinacijo zmogljivosti,
vgrajenih zmožnosti in
cenovne učinkovitosti, ki
podatkovnim centrom
zagotavlja večjo
prilagodljivost in
učinkovitost.

●

Ne glede na delovne izzive, s katerimi se soočate, vam bo vrhunska
zmogljivost poenostavila delo; od virtualizacije in rešitev računalništva v
oblaku do avtomatizacije načrtovanja in sprotnih finančnih transakcij.

●

Če naročate dva procesorja, mora biti drugi procesor enak prvemu.

●

Intelov sistem številčenja ni merilo za višjo zmogljivost. Sistem številčenja
razlikuje funkcije v posamezni družini procesorjev, ne pa tudi med različnimi
družinami procesorjev. Za več informacije glejte:
http://www.intel.com/products/processor_number/.

●

Kompleti procesorjev Z620 so popolnoma sestavljeni in vsebujejo procesor,
hladilnik, drug procesor in 4 pomnilniške reže. Pomnilniki DIMM so naprodaj
posebej.

Družina procesorjev HP Z620 Xeon E5
Izjava o združljivosti
Delovna postaja HP Z620

Tehnični podatki izdelka
Št. dela

Opis

Koda UPC

A6S74AA

Drugi procesor HP Z620 Xeon E5-2620 – 6 jeder, 2,00GHz, 15MB predpomnilnika,
1333MHz

886112446925

A6S77AA

Drugi procesor HP Z620 Xeon E5-2643 – 4 jedra, 3,30GHz, 10MB predpomnilnika,
1600MHz

886112446956

Druge informacije
Mere

Brez embalaže: 220 x 380 x 180 mm
Pakirano: 245 x 488 x 230 mm

Teža

Brez embalaže: 2310 g
Pakirano: 2622 g

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Kartica RISER s procesorjem; Toplotni odvod; Drugi procesor; Reže za pomnilniške kartice in dokumentacija

Garancija

Vaša omejena garancija z izbiro je enoletna (1) (HP Option Limited Warranty Period) garancija za zamenjavo delov katerih koli izbranih
možnosti znamke HP ali Compaq (HP Options).

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se
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