Folha de Dados

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive
Adicione uma solução de
armazenamento interno de
alta capacidade e de alta
fiabilidade com a unidade de
disco rígido factor de forma
reduzido SAS 10 K HP de 900
GB , uma compacta unidade
de 2,5 polegadas concebida
para ajustar-se ao
compartimento HDD da sua
estação de trabalho HP Z
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●

Consiga a fiabilidade elevada de SAS e desempenho 10 K para todas as suas
necessidades de armazenamento. Mantenha mais projectos a nível local sem
ter de descarregar para dispositivos de cópia de segurança.

●

Obtenha alertas de falhas geradas automaticamente se a unidade de disco
rígido estiver a falhar. A tecnologia SMART (Self-Monitoring Analysis and
Reporting Technology) permite às unidades de disco rígido efectuar uma
auto-avaliação e informar sobre falhas iminentes.

●

Simplesmente insira a unidade em qualquer compartimento HDD interno de
3,5 polegadas disponível na sua estação de trabalho HP Z
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Folha de Dados

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Compatibilidade

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

Dimensões

Dimensões (caixa ou embalagem principal, métrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantidade da embalagem ou da caixa de cartão principal: 6
Número de caixas de cartão por camada de palete: 10
Número de camadas na palete: 8
Quantidade por Palete: 480
Embalado: 184 x 232 x 95 mm

Garantia

As unidades de disco rígido SAS têm uma garantia limitada de um ano ou o remanescente da garantia do produto
HP no qual estejam instaladas (consoante o que for mais longo). A assistência técnica está disponível sete dias
por semana, 24 horas por dia, por telefone e em fóruns de suporte online. São aplicáveis determinadas
restrições e exclusões.

Informações adicionais

P/N: E2P03AA
UPC/EAN code: 887758512487

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Um SAS 10K SFF HDD 900 GB, 4x comprimento dos cabos SATA, adaptador para transportador de 2,5 pol. a 3,5
pol., guia de instalação, folheto de garantia HP.

Para unidades de disco rígido e unidades de estado sólido, 1 GB = mil milhões de bytes. TB = 1 milhão de biliões de bytes. A capacidade formatada real é inferior.
Até 36 GB estão reservados para software de recuperação do sistema.
2 Não é compatível com a estação de trabalho HP Z220 ou HP Z230 SFF.
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