Folha de Dados

HP 4-in-1 SFF (2.5in) HDD Carrier
O Transportador SFF 4 em 1
permite a instalação de até
quatro dispositivos de 2,5
pol. (HDD ou SSD, SATA e
SAS, altura máx. de 15 mm).
Este transportador encaixa
num compartimento de
dispositivo externo de 5,25
polegadas e suporta o
funcionamento de 6Gb/s
(SATA e SAS).

●

Este transportador apresenta quatro tabuleiros removíveis, concebidos para
carregar e descarregar no transportador livre de ferramentas. O transportador
apresenta também duas ventoinhas de arrefecimento traseiras de 40 mm
para auxiliar na gestão térmica.

●

O dispositivo requer dois conectores de alimentação de 4 pinos e fornece
quatro cabeçalhos dos sinais SATA (7 pinos).

●

Indicadores LED dianteiros são utilizados para exibir a alimentação (Verde) e a
atividade da unidade (Amarelo).
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HP 4-in-1 SFF (2.5in) HDD Carrier

Compatibilidade

Este transportador é compatível com as Estações de Trabalho HP Z620, Z820, Z230SFF e Z230TWR , e pode ser
compatível com outras estações de trabalho utilizando o compartimento de dispositivo externo de 5,25
polegadas padrão.

Dimensões

Fora da caixa: 17,01 x 4,14 x 14,6 cm
Dimensões (caixa ou embalagem principal, métrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantidade da embalagem ou da caixa de cartão principal: 6
Número de caixas de cartão por camada de palete: 10
Número de camadas na palete: 8
Quantidade por Palete: 480

Peso

Fora da caixa: 0,8 kg

Informações adicionais

P/N: B8K60AA
UPC/EAN code: 887111103819

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Transportador de unidade; Tabuleiros de unidade (4); Transformador; Documentação

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
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