Specifikace

HP Thunderbolt 2-Port AiO
Module
Můžete zálohovat, editovat
a sdílet soubory ultra
vysokou rychlostí při
celkovém zkrácení
pracovních úkolů na
vybraných pracovních
stanicích HP Z s
dvouportovým modulem s
technologií Thunderbolt™
2. Pracujte na projektech s
využitím přenosové
rychlosti dat téměř
čtyřnásobně vyšší než u
rozhraní USB 3.0.
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●

Vysokorychlostní, dvouprotokolový vstup/výstup, který přináší revoluční výkon
v podobě obousměrného 20 Gb/s. Nízká latence a vylepšená časová
synchronizace podporují velmi přesnou tvorbu zvuku a videa, přehrávání a
úpravy.

●

Podpora dat a videa prostřednictvím rozhraní PCIe a DisplayPort na jedné kartě
s připojením pomocí jednoho kabelu. Dopřejte si maximální produktivitu
propojením až šesti zařízení.

●

Můžete používat řadu zařízení podporujících rozhraní standardů Thunderbolt™
a Thunderbolt™ 2 bez potřeby kabelového adaptéru.
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HP Thunderbolt 2-Port AiO Module

Kompatibilita

Dvouportový modul HP Thunderbolt je kompatibilní pouze s AIO Z1 Gen2. POZNÁMKA: Některé modely nejsou
dostupné ve všech oblastech.

Rozměry

Rozměry (skříň nebo hlavní krabice, metrické): 597 x 198 x 250 mm
Počet v krabici nebo v přepravce: 10
Počet krabic ve vrstvě palet: 10
Počet vrstev v paletě: 8
Počet na paletu: 800
Balení: 232 x 288 x 36 mm

Záruka

Na Dvouportový modul HP Thunderbolt se vztahuje roční omezená záruka nebo zůstatek záruky na produkt
podporovaný společností HP, v němž je tato karta nainstalována. Technická podpora je k dispozici 7 dní v týdnu 24
hodin denně telefonicky a ve fórech podpory online. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Další informace

P/N: E5Z73AA
Kód UPC/EAN: 887758695425

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Dvouportový modul HP Thunderbolt; Uživatelská dokumentace a záruční karta.

Dvouportový modul HP Thunderbolt-2 je kompatibilní s pracovní stanicí HP Z1 G2 AiO.
Thunderbolt je nová technologie. Kabel Thunderbolt a zařízení s rozhraním Thunderbolt musí být kompatibilní se systémem Windows. Na stránce
http://thunderbolttechnology.net/products si můžete ověřit, zda je vaše zařízení certifikováno pro technologii Thunderbolt v systému Windows.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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