Dataark

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O
Card
Superrask
sikkerhetskopiering,
redigering og fildeling, og
reduser tiden på oppgaver
for utvalgte HP
Z-arbeidsstasjoner med
dette 1-ports I/U-kortet
drevet av Thunderbolt™ 2teknologi. Håndter
prosjekter enkelt med
dataoverføringshastigheter
nesten 4 ganger den til
USB 3.0.
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●

Høyhastighets I/U med to protokoller som gir banebrytende ytelse med toveis,
tokanals overføringshastighetrt på 20 Gbps. Lav latens og forbedret
tidssynkronisering åpner for ekstremt presise opptak, avspillinger og
redigering av lyd og video.

●

Støtter data og bilde med PCIe og DisplayPort på ett enkelt kort og en enkelt
kabeltilkobling. Få maksimal produktivitet ved å seriekoble opptil seks
enheter.
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●

Kan brukes sammen med mange enheter som støtter Thunderbolt™ og
Thunderbolt™-standarder , uten kabeladapter.
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HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card

Kompatibilitet

Kompatibel med HP Z820-, Z620-, Z420 og Z230-arbeidsstasjoner.

Mål

Mål (eske eller hovedkartong, metrisk): 597 x 198 x 250 mm
Mengde i kasse eller hovedkartong: 10
Antall kartonger per pall-lag: 10
Antall lag på pall: 8
Antall per pall: 800
Pakket: 184 x 232 x 58 mm

Garanti

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-ports I/U-kortet har en ettårig begrenset garanti eller den gjenværende garantien på
HP-produktet det er installert i. Teknisk støtte er tilgjengelig sju dager i uken, 24 timer i døgnet, på telefon og på
nettbaserte støttefora. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

Tilleggsinformasjon

P/N: F3F43AA
UPC/EAN code: 888182073384

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-ports I/U-kort; Brakett i full høyde og halv høyde; DisplayPort til DisplayPort-kabel;
Interne hovedkabler (2); Brukerdokumentasjon og garantikort.

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-ports I/U-kort er kompatibelt med HP Z820-, Z620-, Z420- og Z230-arbeidsstasjonene.
Krever en DisplayPort-inngang for nedstrøms DisplayPort-enheter i en Thunderbolt™-seriekobling.
3 Thunderbolt er ny teknologi. Thunderbolt-kabelen og Thunderbolt-enheter (selges separat) må være kompatible med Windows. Hvis du vil finne ut om enheten er
Thunderbolt-sertifisert for Windows, kan du se http://thunderbolttechnology.net/products.
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