Dataark

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Legg til en svært pålitelig
lagringsløsning med høy
kapasitet, med HP 900 GB
SAS 10k harddisk med liten
formfaktor, en kompakt
2,5-tommers stasjon som
er utformet slik at det
passer i harddiskbrønnen på
HP Z arbeidsstasjon [2,3 ]
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●

Få den høye påliteligheten fra SAS og 10k ytelse for alle lagringsbehovene
dine. Hold flere prosjekter lokale uten å måtte laste over til reserveenheter.

●

Få automatisk genererte feilvarsler hvis harddisken er i ferd med å svikte.
SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) gjør at harddisken
overvåker seg selv og varsler hvis en forestående feil beregnes.

●

Bare sett inn stasjonen i en ledig 3,5-tommers intern harddiskbrønn på HP Z
arbeidsstasjon [2,3 ]

Dataark

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Kompatibilitet

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

Mål

Mål (eske eller hovedkartong, metrisk): 597 x 198 x 250 mm
Mengde i kasse eller hovedkartong: 6
Antall kartonger per pall-lag: 10
Antall lag på pall: 8
Antall per pall: 480
Pakket: 184 x 232 x 95 mm

Garanti

SAS-harddisker har en ettårig begrenset garanti eller den gjenværende garantien på HP-produktet som de er
installert i (det som er lengst). Teknisk støtte er tilgjengelig sju dager i uken, 24 timer i døgnet, via telefon og på
nettbaserte støttefora. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

Tilleggsinformasjon

P/N: E2P03AA
UPC/EAN code: 887758512487

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

En 900 GB SAS 10K SFF-harddisk, 4 stk SATA-kabler, holderadapter for 2,5" til 3,5",
installeringsveiledningsdokument, HP-garantibrosjyre.

For harddisker og halvlederstasjoner (SSD): GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB er reservert for
systemgjenopprettingsprogramvare.
2 Ikke kompatibel med HP Z220 eller HP Z230 arbeidsstasjon med liten formfaktor
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