Folha de Dados

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O
Card
Criação de cópias de
segurança, edição e partilha
de ficheiros ultrarrápida, e
reduza o tempo gasto nas
tarefas em certas estações
de trabalho HP Z com a
Placa I/O com 1 porta
acionada pela tecnologia
Thunderbolt™ 2. Avance
pelos projetos com
velocidades de
transferência de dados
quase 4x superiores ao
USB 3.0.
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●

Alta velocidade, I/O de protocolo duplo que proporciona um extraordinário
desempenho com velocidades de transferência bidirecional, de canal duplo de
20 Gbps. A baixa latência e sincronização de hora melhorada permitem a
criação, reprodução e edição de áudio e vídeo com extrema precisão.

●

Ofereça suporte a dados e vídeo com PCIe e DisplayPort numa única placa com
uma ligação de cabo único. Desfrute de máxima produtividade ao ligar em
cadeia até seis dispositivos.
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●

Utilize com uma gama de dispositivos que suportam Thunderbolt™ e as
normas Thunderbolt™ sem necessitar de um adaptador do cabo.
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Folha de Dados

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

Compatibilidade

Compatível com as estações de trabalho HP Z820, Z620, Z420 e Z230.

Dimensões

Dimensões (caixa ou embalagem principal, métrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantidade da embalagem ou da caixa de cartão principal: 10
Número de caixas de cartão por camada de palete: 10
Número de camadas na palete: 8
Quantidade por Palete: 800
Embalado: 184 x 232 x 58 mm

Garantia

A placa I/O com 1 porta Thunderbolt-2 PCIe tem uma Garantia Limitada de um ano ou o período de garantia
restante do produto suportado pela HP no qual está instalada. Assistência técnica disponível sete dias por
semana, 24 horas por dia, por telefone e em fóruns de suporte online. São aplicáveis determinadas restrições e
exclusões.

Informações adicionais

P/N: F3F43AA
UPC/EAN code: 888182073384

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Placa I/O com 1 porta HP Thunderbolt-2 PCIe; Suporte de altura completa e de meia altura; Cabo DisplayPort para
DisplayPort; Cabos de conector interno(2); Documentação de utilizador e cartão de garantia.

A Placa I/O com 1 porta HP Thunderbolt-2 PCIe é compatível com as estações de trabalho HP Z820, Z620, Z420 e Z230.
Requer uma entrada DisplayPort para permitir dispositivos DisplayPort a jusante na ligação em cadeia Thunderbolt™.
3 Thunderbolt é uma nova tecnologia. O cabo Thunderbolt e os dispositivos Thunderbolt (vendidos separadamente) devem ser compatíveis com o Windows. Para
determinar se o seu dispositivo tem certificação Thunderbolt para Windows, consulte http://thunderbolttechnology.net/products.
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O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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