Podatkovni list

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O
Card
Kartica z 1 vrati I/O,
osnovana na tehnologiji
Thunderbolt™ 2, omogoča
neverjetno hitro varnostno
kopiranje podatkov, urejanje
in rabo datotek v skupni rabi
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 I/O tehnologija, ki omogoča izjemno delovanje z 20 Gb/s
dvosmernimi dvokanalnimi 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«.
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●

Uporabljajte z različnimi napravami, ki podpirajo standarda Thunderbolt™ and
Thunderbolt™ brez uporabe kabelskega vmesnika.
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Podatkovni list

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

Združljivost

Združljiv z delovnimi postajami HP Z820, Z620, Z420, in Z230.

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: 184 x 232 x 58 mm

Garancija

Kartica HP Thunderbolt-2 PCIe z 1 vrati I/O ima enoletno omejeno garancijo ali preostanek garancije odobrenega
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: F3F43AA
Koda UPC/EAN: 888182073384

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Kartica HP Thunderbolt-2 PCIe z 1 vrati I/O; Nosilec polne in polovične velikosti; Kabel DisplayPort v DisplayPort;
Notranji kabli za glavo(2); Uporabniška dokumentacija in kartica z garancijo.

Kartica HP Thunderbolt-2 PCIe z 1 vrati I/O je združljiva z delovnimi postajami HP Z820, Z620, Z420 in Z230.
Za omogočanje izhodnih naprav DisplayPort v verigi Thunderbolt™ potrebujete vhod DisplayPort.
3 Thunderbolt je nova tehnologija. Kabel Thunderbolt in naprave Thunderbolt (na prodaj posebej) morajo biti združljive z operacijskim sistemom Windows. Če želite
ugotoviti, ali je naprava Thunderbolt certificirana za operacijski sistem Windows, obiščite spletno mesto http://thunderbolttechnology.net/products.
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