Datasheet

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Maak storage sneller met de
solide prestaties en remote
beheermogelijkheden van
de Intel Pro 1500 180-GB
SSD.
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●

Gebruik op systemen die Intel ® vPro™ ondersteunen Intel's Setup and
Configuration Service (SCS) voor remote beheer en proactieve bewaking van
schijven, om problemen op te sporen voordat ze schade veroorzaken.

●

Voer uw dagelijkse taken uit met sequentiële prestaties tot 540 MB/s en
random invoer/uitvoerbewerkingen per seconde (IOPS) tot 80 K.

●

Een langere batterijlevensduur en lagere stroomkosten dankzij energiezuinige
modi die in standby ruim 90% minder stroom verbruiken dan standaard vaste
schijven.

●

Bescherm uw data met een geïntegreerde hardware-gebaseerde 256-bits AES
engine die data naadloos en zonder prestatieverlies versleutelt en ontsleutelt.
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Compatibiliteit

Compatibel met alle Z workstations. Raadpleeg de Quickspecs van de individuele workstationplatformen voor
bevestiging.

Afmetingen

Zonder verpakking: 6,36 x 0,7 cm

Garantie

Een jaar garantie of de resterende garantie van het HP workstation (tot 3 jaar, welk van beide langer is).
Technische support is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar per telefoon en via online
supportforums. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Aanvullende informatie

P/N: F5Z70AA
UPC/EAN code: 888182210079

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

Solid-state drive; SATA-kabels (24-inch, 18-inch en 19,5-inch); drager voor 2,5-inch - 3,5-inch vaste schijf;
Documentatie

Voor vaste schijven en SSD's, 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB is gereserveerd voor
systeemherstelsoftware.
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