Záznamový list

HP 512GB SATA Solid State Drive

Získajte riešenie úložného
priestoru, ktoré podstatne
zvyšuje rýchlosť spustenia,
vypnutia a otvárania
aplikácií, ako aj celkovú
odozvu . Pretože disky SSD
neobsahujú pohyblivé časti,
výkon vášho úložného
zariadenia už nie je
obmedzený mechanicky.
1

●

Získajte vyšší výkon aplikácií a operačného systému s jednotkou SSD, pretože
táto sa nemusí otáčať a mechanicky hľadať súbory, tak ako konvenčný pevný
disk.

●

Pracujte tichšie s jednotkou disku, ktorá je menej hlučná než otáčajúci sa pevný
disk. Nulový podiel pohyblivých častí znamená väčšiu robustnosť a odolnosť
voči nárazom a vibráciám než má pevný disk.

●

Pomáhajte šetriť energiou so zníženými požiadavkami na chladenie, ktoré
umožňuje pracovnej stanici udržiavať nižšie rýchlosti ventilátora.
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Kompatibilita

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

Rozmery

Bez balenia: 6,36 x 0,7 cm

Záruka

HP SSD jednotky majú jednoročnú obmedzenú záruku alebo zostatkovú záruku na pracovnej stanice HP (až 3
roky, ktoré sú dlhšie). Technická podpora je dostupná 7 dní v týždni, 24 hodín denne telefonicky a tiež na online
fórach podpory. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Ďalšie informácie

P/N: D8F30AA
Kód UPC/EAN: 887758280003

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

512 GB SSD SATA, 4 x dĺžka káblov SATA, adaptér nosiča 2,5" na 3,5", dokument so sprievodcom inštaláciou, leták
so zárukou HP

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku.
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