Taulukot

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O
Card
Tietyissä HP Z
-työasemissa on
Thunderbolt™ 2 -tekniikkaa
käyttävä yksiporttinen
siirräntäkortti, joka tuottaa
erittäin nopean
varmuuskopioinnin,
tiedostojen muokkaamisen
ja tiedostojen jakamisen.
Tehosta projektien
tekemistä
tiedonsiirtonopeuksilla,
jotka ovat lähes
nelinkertaiset USB 3.0
-standardiin verrattuna.
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●

Nopea, kahden protokollan siirräntä tuottaa edistyksellisen tehon
kaksisuuntaisilla, kaksikanavaisilla 20 gigabitin sekuntisiirtonopeuksilla. Pieni
viive ja parannettu aikasynkronointi tukevat erinomaisen tarkkaa äänen ja
videon luontia, toistoa ja editointia.

●

Saat tietojen ja videon käsittelyyn tuen kortilta, jossa on sekä PCIe että
DisplayPort, yhdistettävissä yhdellä johdolla. Voit ketjuttaa yhteen jopa kuusi
laitetta ja nauttia maksimaalisesta tuottavuudesta.
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●

Voit käyttää laitetta yhdessä useiden Thunderboltia™ ja
Thunderbolt™-standardeja tukevien laitteiden kanssa ilman erillistä
johtosovitinta.
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HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card

Yhteensopivuus

Yhteensopiva HP Z820-, HP Z620-, HP Z420 ja HP Z230 -työasemien kanssa.

Mitat

Mitat (kotelo tai pääpakkaus, metrinen): 597×198×250 mm
Pakkauslaatikkoon sisältyvä määrä: 10
Laatikoiden määrä yhdessä kuormalavan kerroksessa: 10
Kerrosten määrä kuormalavassa: 8
Määrä / Lava: 800
Pakattu: 184×232×58 mm

Takuu

HP:n yksiporttiselle Thunderbolt-2 PCIe -siirräntäkortille myönnetään yhden vuoden rajoitettu takuu tai sen
HP-tuotteen takuun jäljellä oleva aika, johon se on asennettu. Tekninen puhelintuki ja tukifoorumit ovat
käytettävissä vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa.

Lisätietoja

P/N: F3F43AA
UPC/EAN code: 888182073384

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

HP:n yksiporttinen Thunderbolt-2 PCIe -siirräntäkortti; Täyskorkea ja puolikorkea kiinnitin;
DisplayPort–DisplayPort-kaapeli; Sisäiset kaapelit(2); Käyttöoppaat ja takuukortti

HP:n yksiporttinen Thunderbolt-2 PCIe -siirräntäkortti on yhteensopiva HP Z820, HP Z620, HP Z420 ja HP Z230 -työasemien kanssa.
DisplayPort-laitteiden liittäminen Thunderbolt™-ketjutuksella edellyttää DisplayPort-tuloliitäntää..
3 Thunderbolt on uutta tekniikkaa. Thunderbolt-johdon ja Thunderbolt-laitteiden (hankittava erikseen) on oltava yhteensopivia Windowsin kanssa. Voit määrittää,
onko laitteesi Thunderbolt-sertifioitu Windows-järjestelmään, osoitteessa https://thunderbolttechnology.net/products.
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