Specifikace

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive
Přidejte velkokapacitní a
vysoce spolehlivé interní
úložné řešení v podobě
pevného disku HP 900 GB
SAS 10 000 ot./min s
malým tvarovým faktorem
– kompaktní jednotky 2,5"
určené k vložení do zásuvky
na pevný disk pracovní
stanice HP Z
1
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●

Získejte vyšší spolehlivost pevného disku SAS a rychlost 10 000 ot./min pro
všechny vaše úložné potřeby. Můžete mít více projektů na místním disku bez
nutnosti používat zálohovací zařízení.

●

Pokud hrozí selhání pevného disku, obdržíte automaticky generované
upozornění. Technologie SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting
Technology) umožňuje pevnému disku provádět vlastní diagnostiku a
upozornit uživatele v situacích, kdy hrozí bezprostřední selhání.

●

Jednoduše zasuňte jednotku do volné interní zásuvky na pevný disk 3,5" v
pracovní stanici HP Z
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Specifikace

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Kompatibilita

Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z800, Z420, Z620 a Z820

Rozměry

Rozměry (skříň nebo hlavní krabice, metrické): 597 x 198 x 250 mm
Počet v krabici nebo v přepravce: 6
Počet krabic ve vrstvě palet: 10
Počet vrstev v paletě: 8
Počet na paletu: 480
Balení: 184 x 232 x 95 mm

Záruka

Na pevné disky SAS se vztahuje roční omezená záruka nebo zbytek záruky na produkt HP, v němž je jednotka
nainstalována (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: E2P03AA
Kód UPC/EAN: 887758512487

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Pevný disk SAS 10 000 ot./min SFF 900 GB, kabely SATA s 4násobnou délkou, adaptér nosiče 2,5" na 3,5",
instalační příručka, záruční informace HP.

V případě pevných disků a jednotek SSD, 1 GB = 1 miliarda bajtů. TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 36 GB pevného disku je
rezervováno pro software na obnovu systému.
2 Není kompatibilní s pracovní stanicí HP Z220 nebo HP Z230 SFF
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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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