Adatlap

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Az Intel Pro 1500 180
GB-os SSD meghajtó
biztosította megbízható
teljesítmény és távoli
felügyeleti képességek
révén felgyorsíthatja üzleti
tárolási műveleteit.
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●

Az Intel® vProTM-kompatibilis rendszereken az Intel telepítési és konfigurálási
szolgáltatásával (SCS) távolról felügyelheti a meghajtókat, és megelőző jellegű
diagnosztika-megfigyelést végezhet a problémák azonosításához a
felmerülésük előtt.

●

Az akár 540 MB/s szekvenciális és 80 K véletlenszerű IOPS (bemeneti/kimeneti
műveletek másodpercenként) teljesítménnyel könnyedén teljesítheti a napi
feladatokat.

●

Hosszabb akkumulátor-üzemidő és kisebb energiaköltségek: a kis
fogyasztású módok 90%-kal csökkentik a fogyasztást inaktív állapotban a
hagyományos meghajtókhoz képest.

●

Adatait biztonságban tudhatja a beépített hardveralapú 256 bites AES
motorral, amely zökkenőmentes adattitkosítást és -visszafejtést biztosít
teljesítménybeli kompromisszumok nélkül.
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Kompatibilitás

Kompatibilis az összes Z munkaállomással. A megerősítő információk az egyes munkaállomás-platformok rövid
ismertetőjében található.

Méretek

Kicsomagolva: 6,36 x 0,7 cm

Garancia

Egy év korlátozott jótállás vagy a terméket tartalmazó HP munkaállomás hátralévő jótállása érvényes (legfeljebb
3 év, amelyik időtartam hosszabb). A műszaki támogatás a hét minden napján, napi 24 órában érhető el
telefonon, illetve online támogatási fórumokon. Bizonyos korlátozások és kizárások lehetnek érvényesek.

További információ

Termékszám: F5Z70AA
UPC/EAN-kód: 888182210079

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

Félvezető-alapú meghajtó; SATA-kábelek (24, 18 és 19,5 hüvelyk); hordozóegység 2,5–3,5 hüvelykes
merevlemezekhez; Dokumentáció

Merevlemez- és SSD meghajtók: 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Legfeljebb 30 GB-nyi lemezterületet
a rendszer-helyreállítási szoftver foglal el.
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A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők
további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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