Karta produktu

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Niezawodność, wydajność
i funkcje zdalnego
zarządzania dysków SSD
Intel Pro 1500 180 GB
pozwalają przyspieszyć
firmową pamięć masową.
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●

W systemach obsługujących technologię Intel® vProTM użytkownik może użyć
funkcji konfiguracyjnej firmy Intel (Setup and Configuration Service, SCS) do
zdalnego zarządzania napędami i proaktywnego monitorowania danych
diagnostycznych, co pozwala zidentyfikować problemy przed ich
wystąpieniem.

●

Realizacja codziennych zadań z wydajnością sekwencyjną do 540 MB/s i
obsługą do 80 tysięcy losowych operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS).

●

Większa żywotność akumulatora i oszczędność energii podczas pracy w
trybach energooszczędnych, które redukują zużycie mocy w okresach
bezczynności o ponad 90% w porównaniu z tradycyjnymi dyskami twardymi.

●

Zintegrowane, sprzętowe 256-bitowe szyfrowanie AES pozwala zapewnić
bezpieczeństwo danych, płynnie szyfrując i odszyfrowując dane bez spadku
wydajności.
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Zgodność

Zgodny ze wszystkimi stacjami roboczymi Z Potwierdzenie dostępne w skróconej specyfikacji platformy stacji
roboczej.

Wymiary

Bez opakowania: 6,36 x 0,7 cm

Gwarancja

Roczna, ograniczona gwarancja lub pozostała gwarancja stacji roboczej HP (maks. 3 lata, zależnie od tego, który
okres jest dłuższy). Pomoc techniczna jest dostępna przez całą dobę — telefonicznie oraz na forach pomocy
technicznej online. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Informacje dodatkowe

P/N: F5Z70AA
Kod UPC/EAN: 888182210079

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Napęd SSD; Kable SATA (24", 18" i 19,5"); Kieszeń na dyski twarde z 2,5" na 3,5"; Dokumentacja

W przypadku dysków twardych i dysków SSD 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista sformatowana pojemność jest mniejsza. Do 30 GB
miejsca na dysku twardym zarezerwowano na potrzeby oprogramowania do przywracania systemu.
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Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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