Dataark

HP Thunderbolt 2-Port AiO
Module
Få superhurtig
sikkerhedskopiering,
redigering, deling af filer, og
reducer tiden, du bruger på
opgaver, på udvalgte HP Zarbejdsstationer1 med dette
2-portmodul drevet af
Thunderbolt™ 2-teknologi.2
Flyv igennem projekterne med
dataoverførselshastigheder
næsten fire gange så hurtige
som USB 3.0.
●

Højhastighedsdobbeltprotokol I/O, der giver høj ydelse med 20 tovejs-Gbps.
Lav latenstid og optimeret tidssynkronisering understøtter yderst nøjagtig lydog videofremstilling, -afspilning og -redigering.

●

Understøttelse af data og video med PCIe og DisplayPort på et enkelt kort med
en enkel kabelforbindelse. Du får maksimal produktivitet ved at sammenkæde
op til 6 enheder.

●

Kan bruges med en række enheder, der understøtter Thunderbolt™- og
Thunderbolt™ 2-standarder, uden at der kræves en kabeladapter.
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Kompatibilitet

HP Thunderbolt 2-portmodul er kun kompatibelt med AIO Z1 Gen2. BEMÆRK: Ikke alle modeller fås i alle
regioner.

Mål

Mål (pakke eller hovedpakke, metrisk): 597 x 198 x 250 mm
Antal i kasse eller hovedkarton: 10
Antal kartoner pr. pallelag: 10
Antal lag på palle: 8
Antal pr. palle: 800
Pakket: 232 x 288 x 36 mm

Garanti

HP Thunderbolt-modul med 2 porte og 1 års begrænset garanti eller resten af garantiperioden for det
HP-kompatible produkt, hvor det installeres. Teknisk support fås døgnet rundt alle ugens dage via telefon og
online supportfora. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

Yderligere oplysninger

P/N: E5Z73AA
UPC/EAN code: 887758695425

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP Thunderbolt 2-portmodul; Brugerdokumentation og garantikort.

HP Thunderbolt-2-modulet med 2 porte er kompatibelt med HP Z1 G2 AiO-arbejdsstationen.
Thunderbolt er en ny teknologi. Thunderbolt-kablet og Thunderbolt-enhederne skal være kompatible med Windows. På
http://thunderbolttechnology.net/products kan du se, om din enhed er Thunderbolt-certificeret til Windows.
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