Φύλλο δεδομένων

HP 512GB SATA Solid State Drive
Αποκτήστε μια λύση
αποθήκευσης που
βελτιώνει σημαντικά την
εκκίνηση, τον τερματισμό
λειτουργίας, το χρόνο
φόρτωσης εφαρμογών
καθώς και τη συνολική
απόκριση . Καθώς οι
μονάδες στερεάς
κατάστασης δεν έχουν
κινούμενα μέρη, η απόδοση
της αποθηκευτικής λύσης
δεν υπόκειται πλέον σε
μηχανικούς περιορισμούς.
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●

Εξασφαλίστε καλύτερη απόδοση στις εφαρμογές και το λειτουργικό
σύστημα με μια μονάδα στερεάς κατάστασης, η οποία δεν χρειάζεται να
περιστρέφεται ή να αναζητά αρχεία με μηχανικό τρόπο, όπως οι συμβατικές
μονάδες σκληρού δίσκου.
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●

Εργαστείτε πιο ήσυχα με μια μονάδα που κάνει λιγότερο θόρυβο από ένα
σκληρό δίσκο που περιστρέφεται. Η απουσία κινούμενων μερών κάνει επίσης
τις μονάδες στερεάς κατάστασης πιο ανθεκτικές σε πτώσεις και κραδασμούς
σε σύγκριση με τις μονάδες σκληρού δίσκου.

●

Εξοικονομήστε ενέργεια χάρη στις μειωμένες απαιτήσεις ψύξης, που
επιτρέπουν στο σταθμό εργασίας να διατηρεί χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Φύλλο δεδομένων

HP 512GB 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: 6,36 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: D8F30AA
UPC/EAN code: 887758280003

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μονάδα δίσκου SSD SATA 512GB, 4 καλώδια μήκους SATA, προσαρμογέας φορέα 2,5" σε 3,5", οδηγός
εγκατάστασης, φυλλάδιο εγγύησης HP
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