Podatkovni list

HP Thunderbolt 2-Port AiO
Module
Modul z 2 vrati, osnovan na
tehnologiji Thunderbolt™ 2 ,
omogoča neverjetno hitro
varnostno kopiranje
podatkov, urejanje in
skupno rabo datotek ter
hitrejše opravljanje nalog na
izbranih delovnih postajah
HP Z . Spopadite se s
projekti s 4-krat višjim
prenosom podatkov, kot
vam ga omogoča USB 3.0.
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●

Hitra, dvoprotokolna tehnologija I/O, ki omogoča izjemno delovanje z 20 Gb/s
dvosmernimi hitrostmi prenosa. Majhne zakasnitve in izboljšano časovno
usklajevanje omogočajo izjemno natančno ustvarjanje, predvajanje in urejanje
avdio in video vsebin.

●

Podpora prenosa podatkov in video vsebin s kartico, ki združuje tehnologiji
PCIe in DisplayPort in omogoča povezavo prek enega kabla. Uživajte v izjemni
storilnosti, ki vam jo omogoča povezava do šestih naprav v verigo
»daisy-chain«.

●

Uporabljajte z različnimi napravami, ki podpirajo standarda Thunderbolt™ in
Thunderbolt™ brez uporabe kabelskega vmesnika.
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HP Thunderbolt 2-Port AiO Module

Združljivost

Modul z 2 vrati HP Thunderbolt je združljiv le z napravami AIO Z1 Gen2. OPOMBA: Vsi modeli niso na voljo v vseh
regijah.

Mere

Dimenzije (torbica ali trdi karton, metrične enote): 597 x 198 x 250 mm
Količina za zaboj ali trdi karton: 10
Število škatel v plasti palete: 10
Število plasti na paleti: 8
Količina na paleto: 800
Pakirano: 232 x 288 x 36 mm

Garancija

Modul z 2 vrati HP Thunderbolt ima enoletno omejeno garancijo ali preostanek garancije pooblaščenega izdelka
HP, v katerem je nameščena. Tehnična podpora je na voljo po telefonu in na spletnih forumih za podporo 24 ur na
dan, sedem dni na teden. Veljajo določene omejitve in izključitve.

Dodatne informacije

Št. dela: E5Z73AA
Koda UPC/EAN: 887758695425

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Modul z 2 vrati HP Thunderbolt; Uporabniška dokumentacija in kartica z garancijo.

Modul HP Thunderbolt-2 z 2 vrati je združljiv z delovno postajo HP Z1 G2 AiO.
Thunderbolt je nova tehnologija. Kabel Thunderbolt in naprave Thunderbolt morajo biti združljive z operacijskim sistemom Windows. Če želite ugotoviti, ali je
naprava Thunderbolt certificirana za operacijski sistem Windows, obiščite spletno mesto https://thunderbolttechnology.net/products.
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Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se
lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke
in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne
predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
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