Veri sayfası

HP 512GB SATA Solid State Drive

Açılma, kapanma ve
uygulama yüklemenin yanı
sıra genel yanıt verme
sürelerini önemli derecede
geliştiren bir depolama
çözümü elde edin .
SSD'lerde hareketli parça
bulunmadığı için, depolama
performansınız artık
mekanik engellere takılmaz.
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●

Geleneksel bir sabit disk sürücüsü gibi dosyaların dönüştürülmesini veya
mekanik olarak aranmasını gerektirmeyen bir sabit sürücü ile daha iyi bir
uygulama ve işletim sistemi performansı elde edin.
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●

Dönen bir sabit sürücüye göre daha az ses çıkaran bir sürücü ile daha sessiz
çalışın. Hareketli parçaların bulunmaması SSD'lerin HDD'lere göre daha sağlam
ve darbe ile titreşimlere karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.

●

İş istasyonunun düşük fan hızlarında çalışmasına olanak sağlayan, azalan
soğutma gereksinimleriyle tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.
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Uyumluluk

Katı Hal Sürücüleri, Z1, Z220, Z420, Z620 ve Z820 dahil tüm tüm Z İş İstasyonlarında desteklenir. Onay için kişisel
iş istasyonu platformu QuickSpecs dosyasını kontrol edin. Bir HP Katı Hal Sürücüsü, Optik Yuvada kullanılmak
üzere Satış Sonrası Seçeneği olarak satın alınırsa, montaj braketleri gerekir. Daha fazla bilgi için HP Katı Hal
Sürücüleri (SSD'ler) ile ilgili İş İstasyonları QuickSpecs dosyalarına bakın.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 6,36 x 0,7 cm

Garanti

HP SSD sürücüleri, bir yıl sınırlı garantiye veya HP İş İstasyonunun kalan garantisine sahiptir. (en fazla 3 yıl; hangisi
daha uzun süreli ise). Haftanın yedi günü 24 saat boyunca telefonla ve çevrimiçi destek forumlarıyla teknik destek
verilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar olabilir.
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