Dataark

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Få mere lagringsplads til
virksomheden med den
solide ydelse og de mobile
styringsmuligheder fra Intel
Pro 1500 180 GB SSD.
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●

På Intel® vProTM-kompatible systemer kan du bruge Intels installations- og
konfigurationsservice (SCS) til at fjernadministrere drev og proaktivt overvåge
diagnosticeringer for at hjælpe med at identificere problemer, før de opstår.

●

Få styr på daglige opgaver med sekventiel ydelse op til 540 MB/sek og
vilkårlige ind- og udgangsprocesser pr. sekund (IOPS) op til 80 K.

●

●

Få ekstra batteritid, og spar på energien med lavt strømforbrug, der reducerer
strømforbrug ved stilstand med mere end 90 % i forhold til typiske harddiske.
Beskyt dine data med en integreret hardwarebaseret 256-bit AES-motor, der
uden problemer krypterer og dekrypterer data uden forringet ydelse.
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Kompatibilitet

Kompatibel med alle Z-pc'er. Tjek Quickspecs for de enkelte platforme.

Mål

Udpakket: 6,36 x 0,7 cm

Garanti

1 års begrænset garanti eller af resten af garantien for HP-pc (op til 3 år, den længste periode er gældende).
Teknisk support fås alle ugens dage døgnet rundt via telefon samt på online supportfora. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser.

Yderligere oplysninger

P/N: F5Z70AA
UPC/EAN code: 888182210079

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Solid State-drev; SATA-kabler (24" 18" og 19,5"); assy-bærer til 2,5" til 3,5" HDD; Dokumentation

I forbindelse med harddiske og SSD er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB er reserveret til
systemgendannelsessoftware.
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