Specifikace

HP 512GB SATA Solid State Drive

Získejte úložné řešení, které
výrazně zlepšuje spouštění,
vypínání, zkracuje dobu
načítání aplikací a zrychluje
celkovou odezvu systému .
Jednotky SSD nemají žádné
pohyblivé součásti, a proto
výkon vašeho úložného
řešení již nebude omezen
mechanickými hranicemi.
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●

Získejte lepší výkon aplikací a operačního systému pomocí jednotky SSD, která
se nemusí otáčet ani mechanicky vyhledávat soubory, jako to dělají klasické
pevné disky.

●

Pracujte v tišším prostředí, neboť jednotka není tak hlučná jako otáčející se
pevný disk. A protože jednotka SSD neobsahuje pohyblivé součásti, je
bytelnější a odolnější vůči nárazům a vibracím než pevné disky.

●

Přispívá k úspoře energie díky sníženým nárokům na chlazení, neboť pracovní
stanice tak může udržovat nižší otáčky ventilátoru.
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HP 512GB 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: 6,36 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: D8F30AA
Kód UPC/EAN: 887758280003

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Disková jednotka SSD SATA 512 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
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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