Adatlap

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive
A HP 900 GB SAS 10K kis
helyigényű
merevlemez-meghajtó
nagy kapacitást és
kiemelkedően megbízható
belső tárolást biztosít,
ráadásul ezt a kompakt 2,5
hüvelykes meghajtót úgy
tervezték, hogy illeszkedjen
a HP Z munkaállomás HDD
rekeszébe
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●

A SAS kiváló megbízhatósága és a 10K teljesítmény minden tárolási igényének
eleget tesz. Több projektet tárolhat a készüléken anélkül, hogy tartalék
eszközökre kellene áthelyeznie őket.

●

Automatikusan generált hibariasztásokat kaphat, ha a merevlemez
meghibásodásának a veszélye áll fenn. Az önfigyelő elemző és jelentéskészítő
technológiának (SMART) köszönhetően a merevlemezek felügyelik saját
működésüket, és jeleznek, ha meghibásodás veszélye áll fenn.

●

Csak illessze be a meghajtót a HP Z munkaállomás bármelyik szabad 3,5
hüvelykes belső HDD-rekeszébe
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Adatlap

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Kompatibilitás

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

Méretek

Méretek (tok vagy kartoncsomagolás, metrikus): 597 x 198 x 250 mm
Csomag vagy főcsomag mennyisége: 6
Csomagok száma raklapszintenként: 10
Szintek száma a raklapon: 8
Raklaponkénti mennyiség: 480
Csomagolva: 184 x 232 x 95 mm

Garancia

A SAS merevlemez-meghajtókra egyéves korlátozott jótállás vagy az azt tartalmazó HP termék hátralévő
jótállása érvényes (amelyik hosszabb). A műszaki támogatás a hét minden napján, napi 24 órában elérhető
telefonon, illetve online támogatási fórumokon. Bizonyos korlátozások és kizárások lehetnek érvényesek.

További információ

Termékszám: E2P03AA
UPC/EAN-kód: 887758512487

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

900 GB-os SAS 10 000 f/perc kis helyigényű merevlemez-meghajtó, 4-szeres hosszúságú SATA-kábelek, 2,5–3,5
hüvelykes hordozó adapter, telepítési útmutatót tartalmazó dokumentum, HP jótállási lap.

Merevlemez-meghajtók és félvezető-alapú meghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb.
Legfeljebb 36 GB-nyi tárterületet a rendszer-helyreállító szoftver foglal el.
2Nem kompatibilis a HP Z220 és a HP Z230 SFF munkaállomással
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A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
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