Folha de Dados

HP 256GB SATA Solid State Drive
As unidades de estado sólido (SSD)
estão rapidamente a tornar-se
uma força real relativamente ao
armazenamento na indústria da
computação. Sem peças móveis, o
armazenamento deixa de ser
restringido por barreiras mecânicas
para um desempenho superior. As
SSD da HP para estações de
trabalho oferecem um
desempenho geral normalmente
superior a HDDs (Unidades de
discos rígidos) SAS 15k rpm.
●

Desempenho geral mais elevado do que HDD de 15k baseados em IOP
aleatórios, leitura constante e escrita constante.

●

Nível de emissões acústicas do sistema inferior ao de sistemas com HDD,
principalmente HDD com rpm de 15k

●

Mais resistente a choques e vibrações do que os HDD
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Compatibilidade

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

Dimensões

Fora da caixa: 6,985 x 0,7 cm

Garantia

As unidades SSD da HP têm uma garantia limitada de um ano ou o remanescente da garantia da Estação de
trabalho HP (até 3 anos, o que for mais longo). A assistência técnica está disponível sete dias por semana, 24
horas por dia, por telefone e em fóruns de suporte online. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Informações adicionais

P/N: A3D26AA
UPC/EAN code: 886112212322

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Um SSD SATA 256 GB, 4x comprimento dos cabos SATA, adaptador para transportador 2,5 pol. a 3,5 pol., guia de
instalação, folheto de garantia HP.

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
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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