Podatkovni list

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Pospešite shranjevanje
poslovnih podatkov z
učinkovito zmogljivostjo in
oddaljenim upravljanjem, ki
ga zagotavlja Intel Pro 1500
180 GB SSD.
1

●

V sistemih z omogočenim Intel® vProTM uporabljajte storitev namestitve in
konfiguracije (SCS) podjetja Intel za oddaljeno upravljanje pogonov in
proaktivno spremljanje diagnostike, da boste prepoznali težavo, preden se
pojavi.

●

Spopadite se z dnevnimi opravili s sekvenčno zmogljivostjo do 540 MB/s in
naključnimi vhodnimi/izhodnimi operacijami (IOPS) do 80K.

●

Izkoristite podaljšano delovanje akumulatorja in prihranite pri stroških energije
z načini nizke porabe energije, s katerimi boste v stanju mirovanja porabili več
kot 90 % manj energije kot pri običajnih trdih diskih.

●

Poskrbite za varnost podatkov z vgrajeno 256-bitno napravo AES na podlagi
strojne opreme, ki neprekinjeno šifrira in dešifrira podatke, ne da bi vplivala na
zmogljivost.
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Združljivost

Združljivo z vsemi delovnimi postajami Z. Za potrditev preverite navodila Quickspecs posamezne platforme
delovne postaje.

Mere

Brez embalaže: 6,36 x 0,7 cm

Garancija

Enoletna omejena garancija ali preostanek garancije za HP-jevo delovno postajo (do 3 let, kar nastopi pozneje).
Tehnična podpora je na voljo po telefonu in na spletnih forumih za podporo 24 ur na dan, sedem dni na teden.
Veljajo določene omejitve in izključitve.

Dodatne informacije

Št. dela: F5Z70AA
Koda UPC/EAN: 888182210079

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Pogon Solid State Drive; Kabli SATA (24", 18" in 19,5"); nosilec assy 2,5" do 3,5" HDD; Dokumentacija

Za trde diske in SSD, 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 30 GB prostora je rezerviranega za
programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.
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