Datasheet

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Voeg een uiterst
betrouwbare, interne
storageoplossing met hoge
capaciteit toe: de HP
900-GB SAS 10.000 small
form factor vaste schijf, een
compacte 2,5-inch schijf die
precies in de schijfpositie
van uw HP Z workstation
past
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●

De hoge betrouwbaarheid van SAS en 10K prestaties voor al uw
storagebehoeften. U kunt meer projecten lokaal houden in plaats van ze over
te zetten naar backupapparaten.

●

U ontvangt automatisch een waarschuwing bij een potentieel
vasteschijf-defect. Met SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting
Technology) kan de vaste schijf zichzelf bewaken en waarschuwen als een
storing dreigt.

●

De drive is eenvoudig in een vrij intern 3,5-inch schijfslot van uw HP Z
workstation te plaatsen
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Datasheet

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Compatibiliteit

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

Afmetingen

Afmetingen (doos of mastercarton, metrisch): 597 x 198 x 250 mm
Aantal per doos of mastercarton: 6
Aantal pakken per palletlaag: 10
Aantal lagen per pallet: 8
Aantal per pallet: 480
In verpakking: 184 x 232 x 95 mm

Garantie

Voor SAS vaste schijven geldt één jaar garantie of de resterende garantie van het HP product waarin deze is
geïnstalleerd (welk van beide langer is). Technische support is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar
per telefoon en via online supportforums. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Aanvullende informatie

P/N: E2P03AA
UPC/EAN code: 887758512487

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

Een 900-GB SAS 10K SFF vaste schijf , 4 SATA-kabels, schijfhouder-adapter van 2,5 inch naar 3,5 inch,
installatiegids, HP garantieflyer.

Voor vaste schijven en solid-state drives, GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 36 GB is gereserveerd voor
systeemherstelsoftware.
2 Niet ondersteund in HP Z220 en HP Z230 SFF workstations
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