Φύλλο δεδομένων

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Προσθέστε μια εξαιρετικά
αξιόπιστη εσωτερική λύση
αποθήκευσης υψηλής
χωρητικότητας με το
σκληρό δίσκο SAS 10K SFF
900 GB της ΗΡ - ένα μικρό
σκληρό δίσκο 2,5 ιντσών
σχεδιασμένο να χωράει
στην υποδοχή σύνδεσης
σκληρού δίσκου του
σταθμού εργασίας HP ZP
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●

Επωφεληθείτε από την υψηλή αξιοπιστία της μονάδας SAS και την απόδοση
10K για όλες σας τις ανάγκες αποθήκευσης. Αποθηκεύστε περισσότερα έργα
τοπικά, χωρίς να χρειάζεται να τα μεταφέρετε σε συσκευές αποθήκευσης
αντιγράφων ασφαλείας.

●

Λάβετε αυτόματες ειδοποιήσεις σφάλματος όταν πρόκειται να παρουσιαστεί
σφάλμα στο σκληρό δίσκο. Η τεχνολογία SMART (Self Monitoring Analysis and
Reporting Technology) επιτρέπει στο σκληρό δίσκο να παρακολουθεί ο ίδιος
τη λειτουργία του και να σας ειδοποιεί σε περίπτωση πρόβλεψης επικείμενων
σφαλμάτων.

●

Απλά τοποθετήστε τη μονάδα σε οποιαδήποτε διαθέσιμη εσωτερική
υποδοχή σκληρού δίσκου 3,5 ιντσών του σταθμού εργασίας HP Z
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Φύλλο δεδομένων

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Συμβατότητα

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

Διαστάσεις

Διαστάσεις (θήκη ή συσκευασία, μετρικό σύστημα): 597 x 198 x 250 mm
Ποσότητα συσκευασίας ή κυρίως κουτιών: 6
Αριθμός κουτών ανά στρώμα παλέτας: 10
Αριθμός στρωμάτων παλέτας: 8
Ποσότητα ανά παλέτα: 480
Συσκευασμένο: 184 x 232 x 95 mm

Εγγύηση

Οι σκληροί δίσκοι SAS καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση ενός έτους ή για το υπόλοιπο της εγγύησης του
προϊόντος HP στο οποίο έχουν εγκατασταθεί (όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο). Διατίθεται τεχνική
υποστήριξη 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, τηλεφωνικά και μέσω online φόρουμ υποστήριξης.
Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: E2P03AA
UPC/EAN code: 887758512487

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μονάδα σκληρού δίσκου SAS 10K SFF 900GB, 4 καλώδια μήκους SATA, προσαρμογέας φορέα 2,5" σε 3,5",
οδηγός εγκατάστασης, φυλλάδιο εγγύησης HP.

Για σκληρούς δίσκους και μονάδες στερεάς κατάστασης: GB = 1 δισεκατομμύριο byte, TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα
είναι μικρότερη. Έως 36 GB της μονάδας είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
2 Δεν παρέχεται συμβατότητα με τους σταθμούς εργασίας HP Z220 και HP Z230 SFF
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