Dataark

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Tilføj en særdeles pålidelig,
intern lagerløsning med høj
kapacitet med HP 900 GB
SAS 10K Small Form
Factor-harddisk - et
kompakt 2,5" drev, der er
designet til at passe i
harddiskbåsen på din HP
Z-arbejdsstation
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●

Få opfyldt alle dine lagringsbehov med den store driftssikkerhed af SAS- og
10K-ydelse. Gem flere projekter lokalt uden at skal overføre til backupenheder.

●

Få automatisk genererede fejladvarsler, hvis harddisken er ved at svigte.
SMART-teknologi (Self Monitoring Analysis og Reporting Technology, el.
selvovervågningsanalyse og rapporteringsteknologi) giver harddiskene
mulighed for selv at overvåge og give advarsler ved forudsigelse af en
forestående fejl.

●

Du skal blot sætte drevet i en tilgængelig 3,5" intern harddiskbås på din HP
Z-arbejdsstation
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Dataark

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Kompatibilitet

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

Mål

Mål (pakke eller hovedpakke, metrisk): 597 x 198 x 250 mm
Antal i kasse eller hovedkarton: 6
Antal kartoner pr. pallelag: 10
Antal lag på palle: 8
Antal pr. palle: 480
Pakket: 184 x 232 x 95 mm

Garanti

SAS-harddiske er omfattet af 1 års begrænset garanti eller af resten af garantien for det HP-produkt, hvor det
installeres (alt efter det, der er længst); Teknisk support fås alle ugens dage døgnet rundt via telefon samt på
online supportfora. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

Yderligere oplysninger

P/N: E2P03AA
UPC/EAN code: 887758512487

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

En 900-GB harddisk (SAS 10K SFF), 4 SATA-kabler, diskholderadapter (2,5" til 3,5"), installationsvejledning,
HP-garantifolder.

I forbindelse med harddiske og solid state-drev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 36 GB er
reserveret til systemgendannelsessoftware.
2 Ikke kompatibel med HP Z220 eller HP Z230 SFF-arbejdsstation
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