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Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Intel Pro 1500 180 GB
SSD'nin güçlü performansı
ve uzaktan yönetim
yetenekleriyle, iş amaçlı
depolamayı hızlandırın.
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●

Intel® vProTM özellikli sistemlerde, sürücüleri uzaktan yönetmek ve sorunların
oluşmadan önce tanılanmasını sağlamak üzere tanılama işlemlerini proaktif
olarak izlemek için Intel'in Kurulum ve Yapılandırma Hizmeti'ni (SCS) kullanın.

●

540 MB/s'ye kadar sıralı performans ve saniyede 80K'ya kadar rastgele
giriş/çıkış işlemleriyle (IOPS) günlük görevlerin üstesinden gelin.

●

Daha uzun pil ömrü elde edin ve tipik sabit sürücülere göre boştayken güç
tüketimini %90'dan fazla azaltan düşük güç modlarıyla enerji maliyetlerinden
tasarruf edin.

●

Performanstan ödün vermeden verilerinizi sorunsuz bir şekilde şifreleyen ve
şifrelerini çözen donanım tabanlı tümleşik bir 256 bit AES motoru ile
verilerinizin güvende kalmasına yardımcı olun.
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Uyumluluk

Tüm Z İş İstasyonları ile uyumludur. Onay için kişisel iş istasyonu platformu Hızlı Özelliklerini kontrol edin.

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 6,36 x 0,7 cm

Garanti

Bir yıl sınırlı garanti veya HP İş İstasyonunun kalan garantisi (en fazla 3 yıl; hangisi daha uzun süreli ise). Yedi gün,
24 saat telefonla ve çevrimiçi destek forumlarıyla teknik destek verilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar uygulanabilir.

Ek bilgiler

P/N: F5Z70AA
UPC/EAN kodu: 888182210079

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

Katı Hal Sürücüsü; SATA kabloları (24" 18" ve 19,5"); taşıyıcı düzeneği 2,5" - 3,5" HDD; Belgeler

Sabit sürücüler ve SSD'ler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 30 GB'ye kadar bir bölüm sistem kurtarma
yazılımına ayrılmıştır.
1

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan
değiştirilebilir. Belirli özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve
hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
4AA5-5416TRE, 11/14

