Φύλλο δεδομένων

HP 4-in-1 SFF (2.5in) HDD Carrier
Ο φορέας SFF 4-σε-1
επιτρέπει την εγκατάσταση
έως και τεσσάρων
συσκευών 2,5" (HDD ή SSD,
SATA και SAS, μέγιστο ύψος
15 mm). Αυτός ο φορέας
χωράει σε μια τυπική
υποδοχή εξωτερικών
συσκευών 5,25'' και
υποστηρίζει λειτουργία 6
GB/δευτ. (SATA και SAS).
●

Αυτός ο φορέας διαθέτει τέσσερις αποσπώμενες θήκες, που έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να τοποθετούνται και να αφαιρούνται από το φορέα χωρίς
εργαλεία. Ο φορέας διαθέτει επίσης δύο ανεμιστήρες ψύξης 40 mm στην
πίσω πλευρά που βοηθούν στη διαχείριση της θερμότητας.

●

Η συσκευή απαιτεί δύο ακροδέκτες ρεύματος 4 ακίδων και παρέχει τέσσερις
κεφαλές σήματος SATA (7 ακίδων).

●

Οι μπροστινές λυχνίες LED υποδεικνύουν την τροφοδοσία (πράσινο) και τη
δραστηριότητα της μονάδας δίσκου (πορτοκαλί).
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Συμβατότητα

Αυτός ο φορέας είναι συμβατός με τους σταθμούς εργασίας HP Z620, Z820, Z230SFF και Z230TWR και
ενδέχεται να είναι συμβατός με άλλους σταθμούς εργασίας που χρησιμοποιούν την τυπική υποδοχή
εξωτερικών συσκευών 5,25''.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 17,01 x 4,14 x 14,6 cm
Διαστάσεις (θήκη ή συσκευασία, μετρικό σύστημα): 597 x 198 x 250 mm
Ποσότητα συσκευασίας ή κυρίως κουτιών: 6
Αριθμός κουτών ανά στρώμα παλέτας: 10
Αριθμός στρωμάτων παλέτας: 8
Ποσότητα ανά παλέτα: 480

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,8 kg

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: B8K60AA
UPC/EAN code: 887111103819

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Φορέας μονάδων δίσκου, θήκες μονάδων δίσκου (4), τροφοδοτικό, τεκμηρίωση
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