Specifikace

HP 256GB SATA Solid State Drive
Jednotky SSD se v
počítačovém průmyslu
rychle stávají důležitým
prvkem na poli úložišť.
Jelikož neobsahují žádné
pohyblivé části, není již
vysoký výkon úložišť bržděn
mechanickými omezeními.
Jednotky HP SSD pro
pracovní stanice poskytují
celkový výkon, který
zpravidla předčí i pevné
disky SAS 15 000 ot./min.
●

Vyšší celkový výkon než u pevných disků s rychlostí 15 000 ot./min. založený
na náhodném režimu IOPs a udržované rychlosti čtení a zápisu.

●

Nižší úroveň akustických emisí ve srovnání se systémy s pevnými disky, zvláště
těmi s rychlostí 15 000 ot./min.

●

Odolnější vůči nárazům a vibracím ve srovnání s pevnými disky

Specifikace

HP 256GB SATA Solid State Drive

Kompatibilita

Z210SFF, Z210CMT, Z220SFF, Z220CMT, Z1 AIO, Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z1Gen2, Z230SFF,
Z230TWR, Z800, Z420, Z620 a Z820

Rozměry

Bez obalu: 6,985 x 0,7 cm

Záruka

Na jednotky SSD HP se vztahuje roční omezená záruka nebo zbytek záruky na pracovní stanici HP (až 3 roky
podle toho, která je delší). Technická podpora je k dispozici sedm dní v týdnu, 24 hodin denně na telefonu
a v diskusních fórech online. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Další informace

P/N: A3D26AA
Kód UPC/EAN: 886112212322

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Disková jednotka SSD SATA 256 GB, kabely SATA s 4násobnou délkou, adaptér nosiče 2,5" na 3,5", instalační
příručka, záruční informace HP.

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
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