Datasheet

HP Thunderbolt 2-Port AiO
Module
U kunt ultra-snel backups
maken, bestanden
bewerken en delen en bent
minder tijd kwijt aan taken
op geselecteerde HP Z
workstations met deze
2-poorts module met
Thunderbolt™ 2
technologie. Projecten zijn
veel sneller klaar dankzij
bijna 4x hogere
data-overdrachtssnelheden
dan met USB 3.0.
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●

Snelle, dual-protocol I/O levert baanbrekende prestaties met 20-Gbps
bi-directionele overdracht. Lage latency en een verbeterde tijdsynchronisatie
voor het uiterst accuraat creëren, afspelen en bewerken van audio en video.

●

Ondersteun data en video met PCIe en DisplayPort op één kaart met één
kabelaansluiting. Optimaliseer de productiviteit door daisy-chainkoppeling van
maximaal zes apparaten.

●

Zonder kabeladapter te gebruiken met een groot aantal apparaten die
Thunderbolt™ en Thunderbolt™ 2 standaarden ondersteunen.
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Compatibiliteit

De HP Thunderbolt 2-poorts module is alleen compatibel met AIO Z1 Gen2. N.B.: Niet alle modellen zijn in alle
regio's beschikbaar.

Afmetingen

Afmetingen (doos of mastercarton, metrisch): 597 x 198 x 250 mm
Aantal per doos of mastercarton: 10
Aantal pakken per palletlaag: 10
Aantal lagen per pallet: 8
Aantal per pallet: 800
In verpakking: 232 x 288 x 36 mm

Garantie

Voor de HP Thunderbolt 2-poorts module geldt een jaar garantie of de resterende garantie van het door HP
ondersteunde product waarin deze is geïnstalleerd. Technische support is zeven dagen per week 24 uur per dag
beschikbaar per telefoon en via online supportforums. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Aanvullende informatie

P/N: E5Z73AA
UPC/EAN code: 887758695425

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

HP Thunderbolt 2-poorts module; Gebruikersdocumentatie en garantiekaart.

De HP Thunderbolt-2 2-poorts module is compatibel met het HP Z1 G2 AiO-workstation.
Thunderbolt is een nieuwe technologie. De Thunderbolt-kabel en het Thunderbolt-apparaat moeten Windows ondersteunen. Kijk op
https://thunderbolttechnology.net/products om te bepalen of uw apparaat Thunderbolt-gecertificeerd is voor Windows.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
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