Podatkovni list

HP 512GB SATA Solid State Drive

Pridobite pomnilniško
rešitev, ki bistveno skrajša
čas zagona, zaustavitve in
nalaganja aplikacij ter
izboljša splošno odzivnost .
Ker so pogoni SSD brez
gibljivih delov, učinkovitost
shranjevanja ni več omejena
z mehanskimi ovirami.
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●

Izboljšajte delovanje aplikacij in operacijskega sistema s pogonom SSD, ki se
ne vrti oziroma ne išče datotek mehansko kot običajni trdi diski.

●

Tišje delo z diskom, ki ustvarja manj hrupa kot običajni vrtljivi disk. Poleg tega
so pogoni SSD brez gibljivih delov v primerjavi z običajnimi trdi diski trpežnejši
in odpornejši na udarce ter tresljaje.

●

Prihranite energijo z manjšimi zahtevami za hlajenje, pri čemer lahko delovna
postaja deluje z nižjimi hitrostmi ventilatorja.
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HP 512GB SATA Solid State Drive

Združljivost

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

Mere

Brez embalaže: 6,36 x 0,7 cm

Garancija

Pogoni HP SSD imajo enoletno omejeno garancijo ali preostanek garancije delovne postaje HO (do 3 let, katera
koli je daljša). Tehnična podpora je na voljo sedem dni na teden, 24 ur na dan prek telefona in na spletnih forumih
za podporo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

Dodatne informacije

Št. dela: D8F30AA
Koda UPC/EAN: 887758280003

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

A 512 GB SSD SATA , 4x dolžina kablov SATA, prilagojevalnik za nosilec od 2,5" do 3,5", vodič za namestitev, letak
za HP-jevo garancijo

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke
in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne
predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
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