Podatkovni list

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Dodajte visoko zmogljivo in
zanesljivo rešitev
notranjega shranjevanja s
trdim diskom HP 900 GB
SAS 10K v majhnem ohišju,
kompaktnim 2,5-palčnim
pogonom zasnovanim tako,
da ustreza ležišču HDD vaše
delovne postaje HP Z
1

2,3

●

Zagotovite si visoko zanesljivost SAS in 10K zmogljivosti za vse svoje potrebe
po shranjevanju. Več projektov naj ostane lokalnih, ne da bi morali uporabljati
rezervne naprave.

●

Prejemajte samodejno ustvarjena opozorila o napakah v primeru pričakovane
napake trdega diska. Tehnologija SMART (Self Monitoring Analysis and
Reporting Technology) omogoča samodejni nadzor delovanja trdih diskov in
posredovanje opozoril v primeru pričakovane neizogibne napake.

●

Pogon preprosto vstavite v katero koli razpoložljivo 3,5-palčno notranje ležišče
HDD svoje delovne postaje HP Z
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Podatkovni list

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Združljivost

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

Mere

Dimenzije (torbica ali trdi karton, metrične enote): 597 x 198 x 250 mm
Količina za zaboj ali trdi karton: 6
Število škatel v plasti palete: 10
Število plasti na paleti: 8
Količina na paleto: 480
Pakirano: 184 x 232 x 95 mm

Garancija

Trdi diski SAS imajo enoletno omejeno garancijo ali preostanek garancije izdelka HP, v katerem so nameščeni
(karkoli traja dlje). Tehnična podpora je na voljo po telefonu in na spletnih forumih za podporo 24 ur na dan,
sedem dni na teden. Veljajo določene omejitve in izključitve.

Dodatne informacije

Št. dela: E2P03AA
Koda UPC/EAN: 887758512487

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

A 900 GB SAS 10 K SFF HDD , 4x dolžina kablov SATA, prilagojevalnik za nosilec od 2,5" do 3,5", vodič za
namestitev, letak za HP-jevo garancijo.

Za trde in negibljive diske, GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 36 GB prostora je rezerviranega za
programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.
2 Ni združljivo z delovno postajo HP Z220 ali HP Z230
1

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke
in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne
predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
4AA5-5410SLE, 11/14

