Specifikace

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Zrychlete firemní úložiště na
trvale vysoký výkon a
získejte možnosti vzdálené
správy pomocí jednotky SSD
Intel Pro 1500 180 GB.
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●

U systémů se zabezpečením Intel® vProTM použijte službu nastavení a
konfigurace Intel SCS pro vzdálenou správu jednotek a aktivní diagnostiku pro
zjištění problémů dříve, než nastanou.

●

Řešte každodenní úkoly s využitím sekvenčního výkonu až 540 MB/s a počtem
vstupních/výstupních operací (IOPS) až 80 000 za sekundu.

●

Získejte prodlouženou životnost baterie a ušetřete náklady na energii s režimy
nízké spotřeby, které snižují spotřebu v době nečinnosti o více než 90 % ve
srovnání s klasickými pevnými disky.

●

Pomáhá chránit vaše data pomocí integrovaného hardwarového 256bitového
modulu AES, který bezproblémově šifruje a dešifruje data bez snížení výkonu.
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Kompatibilita

Kompatibilní se všemi pracovními stanicemi Z. Podrobné informace naleznete ve stručných specifikacích
jednotlivých pracovních stanic.

Rozměry

Bez obalu: 6,36 x 0,7 cm

Záruka

Roční omezená záruka nebo zbytek záruky na pracovní stanici HP (až 3 roky, podle toho, která je delší). Technická
podpora je k dispozici sedm dní v týdnu, 24 hodin denně na telefonu a v diskusních fórech online. Záruka podléhá
určitým omezením a výjimkám.

Další informace

P/N: F5Z70AA
Kód UPC/EAN: 888182210079

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Disková jednotka SSD; Kabely SATA (24", 18" a 19,5"); Nosič Assy pro pevné disky 2,5" až 3,5"; Dokumentace

V případě pevných disků a jednotek SSD, 1 GB = 1 miliarda bajtů. TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB pevného disku je
rezervováno pro software na obnovu systému.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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