Karta produktu

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Dodaj niezawodny magazyn
danych o dużej pojemności
w formie kompaktowego
napędu HP 900 GB SAS 10
000 obr./min Small Form
Factor 2,5", który został
zaprojektowany dla kieszeni
na dysk twardy w stacji
roboczej HP Z
1
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●

Wysoki stopień niezawodności technologii SAS i wydajność 10 000 obr./min
dla wszystkich zastosowań w zakresie magazynowania danych. Realizacja
większej liczby projektów na poziomie lokalnym bez konieczności korzystania
z urządzeń zapasowych.

●

Automatycznie generowane powiadomienia o błędach ostrzegają o
potencjalnych awariach dysku twardego. Technologia Self-Monitoring Analysis
and Reporting Technology (SMART) umożliwia dyskowi twardemu samodzielne
monitorowanie swojego działania i ostrzeganie o przewidywanych awariach.

●

Wystarczy włożyć napęd do dowolnej dostępnej wewnętrznej kieszeni na dysk
twardy 3,5" stacji roboczej HP Z
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Karta produktu

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Zgodność

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

Wymiary

Wymiary (futerał lub zewnętrzne opakowanie tekturowe, metryczne): 597 x 198 x 250 mm
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym: 6
Ilość kartonów w warstwie na palecie: 10
Ilość warstw na palecie: 8
Liczba na palecie: 480
Zapakowane: 184 mm x 232 mm x 95 mm

Gwarancja

Dyski twarde SAS objęte są roczną ograniczoną gwarancją lub pozostałym okresem gwarancji obejmującej
produkt HP, w którym zostały zainstalowane (w zależności od tego, który jest dłuższy). Pomoc techniczna jest
dostępna codziennie przez całą dobę – przez telefon lub w formie forów pomocy technicznej online. Obowiązują
pewne ograniczenia i wyłączenia.

Informacje dodatkowe

P/N: E2P03AA
Kod UPC/EAN: 887758512487

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Dysk twardy 900 GB SAS 10 000 obr./min SFF, 4 x przewody SATA, adapter nośnika 2,5" – 3,5", dokument z
instrukcją instalacji, ulotka gwarancyjna HP.

W przypadku dysków twardych i napędów SSD 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista sformatowana pojemność jest mniejsza. Maks. 30 GB
miejsca na dysku twardym zarezerwowano na potrzeby oprogramowania do przywracania systemu.
2 Brak kompatybilności ze stacjami roboczymi HP Z220 lub HP Z230 SFF.
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