Veri sayfası

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O
Card
Thunderbolt ™ 2
teknolojisinin kullanıldığı 1
bağlantı noktalı G/Ç Kartı ile
belirli HP Z İş
İstasyonlarında yedekleme,
düzenleme ve dosya
paylaşımı işlemlerini ultra
hızlı bir şekilde
gerçekleştirin ve çalışma
süresini azaltın. USB 3.0'dan
neredeyse 4 kat daha hızlı
veri aktarımı ile projelerde
güç kazanın.
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●

20 Gbps çift yönlü, çift kanallı aktarım hızı sayesinde çığır açan performans
sunan yüksek hızlı, çift protokollü G/Ç elde edin. Düşük gecikme süresi ve
gelişmiş zaman eşitleme, ses ve video oluşturma, yürütme ve düzenleme
işlemlerinin son derece doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini destekler.

●

Tek bir kablo bağlantısı ile tek bir kart üzerinden PCIe ve DisplayPort ile veri ve
video desteği elde edin. Papatya dizilimli altı aygıt ile en üst düzeyde üretkenlik
elde edin.
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●

Kablo adaptörüne gerek olmadan Thunderbolt™ ve Thunderbolt™
standartlarını destekleyen çeşitli aygıtlarda kullanabilirsiniz.
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Uyumluluk

HP Z820, Z620, Z420 ve Z230 İş İstasyonları ile uyumludur.

Boyutlar

Boyutlar (kasa veya ana karton, metrik): 597 x 198 x 250 mm
Kutu veya ambalaj miktarı: 10
Palet tabakası başına karton sayısı: 10
Paletteki tabaka sayısı: 8
Palet başına Miktar: 800
Paketli: 184 x 232 x 58 mm

Garanti

HP Thunderbolt-2 PCle 1 Bağlantı Noktalı G/Ç Kartı, bir yıl Sınırlı Garantiye veya takılı olduğu HP ürününün kalan
garantisine sahiptir. Haftada yedi gün 24 saat telefonla ve çevrimiçi destek forumlarıyla teknik destek verilir. Bazı
kısıtlama ve istisnalar uygulanabilir.

Ek bilgiler

P/N: F3F43AA
UPC/EAN kodu: 888182073384

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

HP Thunderbolt-2 PCIe 1 bağlantı noktalı G/Ç Kartı; Tam yükseklikte ve yarım yükseklikte bağlantı parçası;
DisplayPort - DisplayPort kablosu; Dahili ana kablolar(2); Kullanıcı belgeleri ve garanti kartı.

HP Thunderbolt-2 PCIe 1 bağlantı noktalı G/Ç Kartı, HP Z820, Z620, Z420 ve Z230 İş İstasyonları ile uyumludur.
Thunderbolt™ papatya dizimindeki DisplayPort aygıtlarda akışı etkinleştirmek için bir DisplayPort girişi gerekir.
3 Thunderbolt yeni bir teknolojidir. Thunderbolt kablosu ve Thunderbolt aygıtları (ayrı olarak satılır) Windows ile uyumlu olmalıdır. Aygıtınızın Windows için
Thunderbolt Sertifikası'na sahip olup olmadığını saptamak için bkz http://thunderbolttechnology.net/products.
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