Adatlap

HP Thunderbolt 2-Port AiO
Module
A villámgyors biztonsági
mentés, szerkesztés és
fájlmegosztás mellett a HP
Thunderbolt™ 2
technológiát használó, 2
portos modulnak
köszönhetően egyes HP Z
munkaállomásokon
gyorsabban végezhetők a
feladatok. Az USB 3.0
szabványnál akár négyszer
gyorsabb adatátvitellel
gyorsan a végére érhet a
projekteknek.
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●

Nagy sebességű, két protokollt használó adatátvitel, amely akár 20 Gb/s
sebességű kétirányú adatforgalmat képes biztosítani. A rendkívül pontos
hanganyagok és videók készítését, lejátszását és szerkesztését alacsony
késés és fejlett időszinkronizálás támogatja.

●

Az egyetlen kártyán található PCIe- és DisplayPort-portnak köszönhetően
egyetlen kábelkapcsolattal támogathatja az adatokat és a videókat. Akár hat
eszközt csatlakoztathat lánckapcsolatban, így maximális termelékenységgel
dolgozhat.

●

Számos, a Thunderbolt™ és a Thunderbolt™ 2 szabványt támogató eszközzel
is használható adapterkábel közbeiktatása nélkül.
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Kompatibilitás

A HP Thunderbolt 2 portos modul kizárólag a második generációs AIO Z1 rendszerekkel kompatibilis.
MEGJEGYZÉS: Nem mindegyik modell kapható minden régióban.

Méretek

Méretek (tok vagy kartoncsomagolás, metrikus): 597 x 198 x 250 mm
Csomag vagy főcsomag mennyisége: 10
Csomagok száma raklapszintenként: 10
Szintek száma a raklapon: 8
Raklaponkénti mennyiség: 800
Csomagolva: 232 x 288 x 36 mm

Garancia

A HP Thunderbolt 2 portos modulra 1 éves korlátozott jótállás vagy az azt tartalmazó támogatott HP-termék
hátralévő jótállása érvényes. A műszaki támogatás a hét minden napján 24 órában elérhető telefonon, illetve
online támogatási fórumokon. Bizonyos korlátozások és kizárások lehetnek érvényesek.

További információ

Termékszám: E5Z73AA
UPC/EAN-kód: 887758695425

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP Thunderbolt 2 portos modul; Felhasználói dokumentáció és jótállási jegy.

A HP Thunderbolt-2 2 portos modul kompatibilis a HP Z1 G2 AiO munkaállomással.
A Thunderbolt egy új technológia. A Thunderbolt-kábelnek és a Thunderbolt-eszközöknek Windows-kompatibilisnek kell lenniük. A következő címen ellenőrizheti,
hogy eszköze rendelkezik-e Windows-kompatibilis Thunderbolt-termék minősítéssel: https://thunderbolttechnology.net/products.
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A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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