Záznamový list

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive
Pridajte vysoko spoľahlivé
interné úložné riešenie s
veľkou kapacitou – 900 GB
SAS pevný disk HP s 10 000
otáčkami a montážnym
formátom „Small Form
Factor“. Ide o kompaktný,
2,5-palcový disk navrhnutý
tak, aby pasoval do slotu na
pevný disk vo vašej
pracovnej stanici HP Z
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●

Získajte vysokú spoľahlivosť rozhrania SAS a výkon 10 000 otáčok, ktoré
uspokoja všetky vaše potreby na úložný priestor. Udržiavajte si viac projektov
lokálne, bez toho, aby ste ich museli kvôli úspore miesta prenášať na záložné
zariadenia.

●

Získajte automaticky generované varovanie o chybách, keď sa váš pevný disk
blíži k zlyhaniu. Technológia Self-Monitoring Analysis and Reporting
Technology (SMART) umožňuje vlastné monitorovanie pevných diskov a
generovanie príznakov, ak sa predpokladá bezprostredné zlyhanie.

●

Jednoducho zasuňte disk do ľubovoľného dostupného 3,5-palcového slotu pre
interné pevné disky na vašej pracovnej stanici HP Z.
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HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Kompatibilita

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

Rozmery

Rozmery (puzdro alebo hlavná škatuľa, metrické jednotky): 597 x 198 x 250 mm
Počet v puzdre alebo základnom balení: 6
Počet balení v jednej vrstve palety: 10
Počet vrstiev na palete: 8
Množstvo na palete: 480
Balené: 184 x 232 x 95 mm

Záruka

SAS pevné disky majú jednoročnú obmedzenú záruku alebo zostatkovú záruku na zariadenie HP. v ktorom sú
nainštalované (tá, ktorá platí dlhšie). Technická podpora je dostupná nepretržite telefonicky, ako aj online na
fórach technickej podpory. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Ďalšie informácie

P/N: E2P03AA
Kód UPC/EAN: 887758512487

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

900 GB SAS 10K SFF HDD, 4 x dĺžka káblov SATA, adaptér nosiča 2,5" na 3,5", dokument so sprievodcom
inštaláciou, leták so zárukou HP.

Pevné disky a disky SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Pre softvér na obnovu systému môže byť
rezervovaných až 30 GB miesta na disku.
2 Nekompatibilné s pracovnou stanicou HP Z220 alebo HP Z230 SFF
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