Φύλλο δεδομένων

HP Thunderbolt 2-Port AiO
Module
Εξαιρετικά γρήγορη
δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας, επεξεργασία
και κοινή χρήση αρχείων
και μειωμένος χρόνος
ολοκλήρωσης εργασιών σε
επιλεγμένους σταθμούς
εργασίας HP Z , χάρη σε
αυτή την μονάδα 2 θυρών
που διαθέτει τεχνολογία
Thunderbolt™ 2.
Ολοκληρώστε τα έργα σας
με ταχύτητες μεταφοράς
δεδομένων έως 4 φορές
μεγαλύτερες από αυτές του
USB 3.0.
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●

Το υψηλής ταχύτητας, διπλό πρωτόκολλο I/O προσφέρει πρωτοποριακές
ταχύτητες 20 Gbps δύο κατευθύνσεων. Η χαμηλή καθυστέρηση και ο
βελτιωμένος χρόνος συγχρονισμού υποστηρίζουν εξαιρετικά ακριβή
δημιουργία, αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχου και βίντεο.

●

Υποστήριξη δεδομένων και εικόνας με PCIe και DisplayPort σε μία κάρτα και
σύνδεση μονού καλωδίου. Απολαύστε μέγιστη παραγωγικότητα χάρη στην
αλυσιδωτή σύνδεση έως και έξι συσκευών.

●

Χρησιμοποιήστε το με μια σειρά συσκευών που υποστηρίζουν τα πρότυπα
Thunderbolt™ και Thunderbolt™ 2, χωρίς να απαιτείται προσαρμογέας
καλωδίου.
2

Φύλλο δεδομένων

HP Thunderbolt 2-Port AiO Module

Συμβατότητα

Η μονάδα HP Thunderbolt 2 θυρών είναι συμβατή μόνο με AIO Z1 Gen2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διατίθενται όλα τα
μοντέλα σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Διαστάσεις

Διαστάσεις (θήκη ή συσκευασία, μετρικό σύστημα): 597 x 198 x 250 mm
Ποσότητα συσκευασίας ή κυρίως κουτιών: 10
Αριθμός κουτών ανά στρώμα παλέτας: 10
Αριθμός στρωμάτων παλέτας: 8
Ποσότητα ανά παλέτα: 800
Συσκευασμένο: 232 x 288 x 36 mm

Εγγύηση

Η μονάδα HP Thunderbolt 2 θυρών έχει περιορισμένη εγγύηση ενός έτους ή για το υπόλοιπο της εγγύησης του
υποστηριζόμενου προϊόντος HP στο οποίο είναι εγκατεστημένη. Διατίθεται τεχνική υποστήριξη 7 ημέρες την
εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, τηλεφωνικά και μέσω των online φόρουμ υποστήριξης. Ισχύουν ορισμένοι
περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: E5Z73AA
UPC/EAN code: 887758695425

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μονάδα HP Thunderbolt 2 θυρών, τεκμηρίωση χρήστη και κάρτα εγγύησης.

Η μονάδα HP Thunderbolt-2 2 θυρών είναι συμβατή με το σταθμό εργασίας HP Z1 G2 AiO.
Η τεχνολογία Thunderbolt είναι καινούργια. Το καλώδιο και οι συσκευές Thunderbolt πρέπει να είναι συμβατά με τα Windows. Για να διαπιστώσετε εάν η
συσκευή σας διαθέτει πιστοποίηση Thunderbolt για Windows, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://thunderbolttechnology.net/products.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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