Φύλλο δεδομένων

HP 256GB SATA Solid State Drive
Οι μονάδες στερεάς
κατάστασης (SSD)
εξελίσσονται γρήγορα σε
ισχυρή δύναμη αποθήκευσης
στον τομέα των
υπολογιστών. Χωρίς
κινούμενα εξαρτήματα, η
υψηλή απόδοση της
αποθήκευση δεν περιορίζεται
πλέον από μηχανικά εμπόδια.
Οι μονάδες HP SSD για
σταθμούς εργασίας παρέχουν
συνολική απόδοση τυπικά
μεγαλύτερη από αυτή των
δίσκων SAS 15k rpm.

●

Συνολική απόδοση μεγαλύτερη από 15000 σκληρούς δίσκους, βάσει τυχαίων
IOP, συνεχών αναγνώσεων και συνεχών εγγραφών.

●

Χαμηλότερο επίπεδο ακουστικών εκπομπών συστήματος από τα συστήματα
σκληρών δίσκων, ιδιαίτερα σκληρών δίσκων 15000 rpm

●

Πιο ανθεκτικοί από τους σκληρούς δίσκους στους κραδασμούς και τις
δονήσεις

Φύλλο δεδομένων

HP 256GB SATA Solid State Drive

Συμβατότητα

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

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 6,985 x 0,7 cm

Εγγύηση

Οι μονάδες SSD HP περιλαμβάνουν περιορισμένη εγγύηση ενός έτους ή για το υπόλοιπο της εγγύησης του
σταθμού εργασίας HP (έως 3 χρόνια, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο). Τεχνική υποστήριξη διατίθεται 7
ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, τηλεφωνικώς και μέσω των online φόρουμ υποστήριξης. Ισχύουν
περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: A3D26AA
UPC/EAN code: 886112212322

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μονάδα δίσκου SSD SATA 256GB, 4 καλώδια μήκους SATA, προσαρμογέας φορέα 2,5" σε 3,5", οδηγός
εγκατάστασης, φυλλάδιο εγγύησης HP.
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