Taulukot

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Lisää järjestelmään suuren
kapasiteetin varma
tallennusratkaisu, HP:n 900
Gt:n SAS SFF -kiintolevy
asema (10 000 k./min).
Pienikokoinen 2,5 tuuman
asema sopii HP Z
-työaseman
kiintolevyasemapaikkaan.
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●

Saat SAS-tekniikan varmuuden ja 10 000 kierroksen suorituskyvyn
tallennustarpeisiisi. Voit pitää entistä enemmän projekteja omissa käsissä, kun
niitä ei tarvitse ahtaa varmuuskopiointilaitteille.

●

Saat automaattisesti luotuja vikahälytyksiä, jos kiintolevyssä on toimintahäiriö.
Itsevalvonnan analysoinnin ja raportoinnin kiintolevytekniikan (Self Monitoring
Analysis and Reporting Technology, SMART) ansiosta kiintolevyt tarkkailevat
omaa toimintaansa ja antavat varoituksen, jos ilmeinen vikaantuminen on
havaittavissa.

●

Kytket vain aseman vapaana olevaan 3,5 tuuman kiintolevyasemapaikkaan HP
Z -työasemassa
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Taulukot

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Yhteensopivuus

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

Mitat

Mitat (kotelo tai pääpakkaus, metrinen): 597×198×250 mm
Pakkauslaatikkoon sisältyvä määrä: 6
Laatikoiden määrä yhdessä kuormalavan kerroksessa: 10
Kerrosten määrä kuormalavassa: 8
Määrä / Lava: 480
Pakattu: 184 x 232 x 95 mm

Takuu

SAS-kiintolevyasemilla on yhden vuoden rajoitettu takuu tai takuun jäljellä oleva aika HP-tuotteelle, johon se on
asennettu. Teknistä tukea on saatavilla kellon ympäri seitsemänä päivänä viikossa puhelintukena ja verkon
tukifoorumeilla. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa.

Lisätietoja

P/N: E2P03AA
UPC/EAN code: 887758512487

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

900 Gt:n SAS SFF -kiintolevyasema, 10 000 kierr./min, 4 × SATA-johtojen pituus, kotelosovitin (2,5-3,5 tuumaa),
asennusopas, HP-takuulehtinen.

Kiintolevyissä ja SSD-asemissa 1 Gt = miljardi tavua. 1 Tt = biljoona tavua. Formatoitu kapasiteetti on käytännössä pienempi. Enintään 36 Gt varattu järjestelmän
palautusohjelman käyttöön.
2 Ei yhteensopiva HP Z220- tai HP SFF Z230 -työaseman kanssa.
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