Záznamový list

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Zrýchlite podnikové úložisko
prostredníctvom
spoľahlivého výkonu a
možnostiam vzdialenej
správy SSD diskov Intel Pro
1500 180 GB.
1

●

Na systémoch s aktivovanou funkcionalitou Intel ® vProTM použite službu SCS
pre nastavenie a konfiguráciu od spoločnosti Intel na vzdialenú správu diskov a
proaktívne monitorovanie diagnostík, ktorá pomáha identifikovať problémy
skôr než nastanú.

●

Zvládajte denné úlohy so sekvenčným výkonom až 540 MB/s a náhodnými
vstupno-výstupnými operáciami na sekundu (IOP) až do 80 K.

●

Získajte dlhšiu životnosť akumulátora a šetrite náklady na energiu vďaka
nízkoenergetickým režimom znižujúcim napájanie počas nečinnosti o viac než
90 % oproti typickým pevným diskom.

●

Pomáhajte chrániť svoje údaje vďaka integrovanému hardvérovému
256-bitovému AES nástroju, ktorý bez problémov šifruje a dešifruje údaje bez
nepriaznivého vplyvu na výkon.
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Kompatibilita

Kompatibilné so všetkými pracovnými stanicami série Z. Pre istotu si prečítajte technickú špecifikáciu platformy
konkrétnej pracovnej stanice.

Rozmery

Bez balenia: 6,36 x 0,7 cm

Záruka

Pracovné stanice HP majú jednoročnú obmedzenú záruku alebo zostatkovú záruku (až 3 roky, podľa toho, ktorá je
dlhšia). Technická podpora je dostupná nepretržite telefonicky, ako aj online na fórach technickej podpory. Platia
určité obmedzenia a výnimky.

Ďalšie informácie

P/N: F5Z70AA
Kód UPC/EAN: 888182210079

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

Disk SSD; Káble SATA (24", 18" a 19,5"); Nosič zostavy pevného disku 2,5" na 3,5"; Dokumentácia

V prípade pevných diskov a SSD diskov sa počíta 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Pre softvér na obnovu
systému môže byť rezervovaných až 30 GB miesta na disku.
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