Záznamový list

HP Thunderbolt 2-Port AiO
Module

Extrémne rýchle
zálohovanie, upravovanie a
zdieľanie súborov za
súčasného skrátenia času
na úlohy na vybraných
pracovných staniciach HP Z
s týmto 2-portovým
modulom s technológiou
Thunderbolt™ 2. Výkon na
projekty s takmer
4-násobnou prenosovou
rýchlosťou v porovnaní s
rozhraním USB 3.0.
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●

Vysokorýchlostný, dvojprotokolový vstup/výstup poskytuje prelomový výkon
20 Gb/s obojsmerne. Nízka latencia a vylepšená časová synchronizácia
podporuje veľmi presné vytváranie audia a videa, prehrávanie a úpravy.

●

Podpora dát a videa vďaka rozhraniu PCIe a DisplayPort na jednej karte s
pripojením jediným káblom. Vychutnajte si maximálnu produktivitu zreťazením
až šiestich zariadení.

●

Používajte so širokou paletou zariadení, ktoré podporujú štandardy
Thunderbolt™ a Thunderbolt™ 2 bez toho, aby ste potrebovali káblový
adaptér.
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Kompatibilita

2-portový modul HP Thunderbolt je kompatibilný iba s počítačom AIO Z1 Gen2. POZNÁMKA: Nie všetky modely sú
dostupné v každej oblasti.

Rozmery

Rozmery (puzdro alebo hlavná škatuľa, metrické jednotky): 597 x 198 x 250 mm
Počet v puzdre alebo základnom balení: 10
Počet balení v jednej vrstve palety: 10
Počet vrstiev na palete: 8
Množstvo na palete: 800
Balené: 232 x 288 x 36 mm

Záruka

2-portový modul HP Thunderbolt má jednoročnú obmedzenú záruku alebo zostatkovú záruku podporovaného
zariadenia HP, v ktorom je inštalovaný. Technická podpora je dostupná nepretržite telefonicky a tiež na fórach
technickej podpory online. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Ďalšie informácie

P/N: E5Z73AA
Kód UPC/EAN: 887758695425

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

2-portový modul HP Thunderbolt; Používateľská dokumentácia a záručný list.

2-portový modul HP Thunderbolt-2 je kompatibilný s pracovnou stanicou HP Z1 G2 AiO.
Thunderbolt je nová technológia. Kábel Thunderbolt a zariadenia Thunderbolt musia byť kompatibilné so systémom Windows. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie
Thunderbolt certifikované pre systém Windows, navštívte lokalitu http://thunderbolttechnology.net/products.
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Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente
sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku.
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