Dataark

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Akselerer lagring med solid
ytelse og funksjonalitet for
fjernadministrasjon med
Intel Pro 1500 180 GB SSD.
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●

På Intel® vProTM-aktiverte systemer kan du bruke Intels SCS (Setup and
Configuration Service) til fjernadministrasjon av stasjoner og proaktivt
overvåke diagnostikk for å finne problemer før de oppstår.

●

Håndter daglige oppgaver med sekvensiell ytelse på opptil 540 MB/sek og
IOPS (Random Input/Output Operations) på opptil 80 k.

●

Få forlenget batterilevetid og spar energikostnader med lavstrømmodus som
reduserer strømforbruket ved inaktivitet med mer enn 90 % sammenlignet
med vanlige harddisker.

●

Sikre dataene dine med en integrert maskinvarebasert 256-bits AES-motor
som sømløst krypterer og dekrypterer data uten å redusere ytelsen.
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Kompatibilitet

Kompatibel med alle Z-arbeidsstasjoner. Se spesifikasjonene til de enkelte arbeidsstasjonene for å få en
bekreftelse.

Mål

Uten emballasje: 6,36 x 0,7 cm

Garanti

Ett år begrenset garanti eller den gjenværende garantien på HP-arbeidsstasjonen (opptil 3 år, avhengig av hva
som er lengst). Teknisk støtte er tilgjengelig sju dager i uken, 24 timer i døgnet, via telefon og på nettbaserte
støttefora. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

Tilleggsinformasjon

P/N: F5Z70AA
UPC/EAN code: 888182210079

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

SSD-stasjon; SATA-kabler (24" 18" og 19,5"); assy-holder 2,5" til 3,5" HDD; Dokumentasjon

For harddisker og SSDer, 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB er reservert for
systemgjenopprettingsprogramvare.
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