Karta produktu

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O
Card
Wyjątkowo szybkie
tworzenie kopii
zapasowych, edycja i
udostępnianie plików oraz
krótszy czas realizacji zadań
na wybranych stacjach
roboczych HP Z dzięki
1-portowej karcie We/Wy
wykorzystującej technologię
Thunderbolt™ 2. Szybka
realizacja projektów z
szybkością 4-krotnie
przewyższającą szybkość
portów USB 3.0.
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●

Szybki, dwuprotokołowy interfejs We/Wy oferujący przełomową wydajność i
dwukierunkowy, dwukanałowy transfer danych z szybkością 20 Gb/s.
Niewielkie opóźnienia i usprawnione funkcje synchronizacji umożliwiają
wyjątkowo dokładne tworzenie, odtwarzanie i edycję plików audio i wideo.

●

Obsługa danych i wideo z interfejsami PCIe i DisplayPort z użyciem pojedynczej
karty i jednego połączenia kablowego. Szeregowe połączenie do sześciu
urządzeń pozwala osiągnąć maksymalną produktywność.
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●

Możliwość użytkowania w połączeniu z szeroką gamą urządzeń obsługujących
standardy Thunderbolt™ i Thunderbolt™ 2 bez konieczności używania kabla.
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Karta produktu

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card

Zgodność

Rozwiązanie zgodne ze stacjami roboczymi HP Z820, Z620, Z420 i Z230.

Wymiary

Wymiary (futerał lub zewnętrzne opakowanie tekturowe, metryczne): 597 x 198 x 250 mm
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym: 10
Ilość kartonów w warstwie na palecie: 10
Ilość warstw na palecie: 8
Liczba na palecie: 800
Zapakowane: 184 x 232 x 58 mm

Gwarancja

1-portowa karta We/Wy HP Thunderbolt-2 PCIe jest objęta roczną ograniczoną gwarancją lub pozostałą
gwarancją produktu HP, w którym jest zainstalowana. Pomoc techniczna jest dostępna całą dobę, we wszystkie
dni tygodnia – telefonicznie i w formie internetowych forów pomocy technicznej. Obowiązują pewne ograniczenia
i wyłączenia.

Informacje dodatkowe

P/N: F3F43AA
Kod UPC/EAN: 888182073384

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Karta We/Wy HP Thunderbolt-2 PCIe, 1-portowa; Uchwyt o pełnej wysokości i połowie wysokości; Kabel
DisplayPort do DisplayPort; Kable do złączy wewnętrznych (2); Dokumentacja użytkownika i karta gwarancyjna.

1-portowa karta We/Wy HP Thunderbolt-2 PCIe jest zgodna ze stacjami roboczymi HP Z820, Z620, Z420 i Z230.
Wymaga wejścia DisplayPort w celu podrzędnego połączenia urządzeń DisplayPort w łańcuchu łączności Thunderbolt™.
3 Thunderbolt jest nową technologią. Kabel Thunderbolt i urządzenie Thunderbolt (sprzedawane osobno) muszą być kompatybilne z systemem Windows. Aby
określić, czy urządzenie Thunderbolt ma certyfikat zgodności z systemem Windows, przejdź do witryny http://thunderbolttechnology.net/products.
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Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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