Specifikace

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s
RAID Card

Pomocí nízkoprofilové karty
RAID dosáhnete
vysokorychlostní
propustnosti interních
jednotek a škálovatelnosti
externích úložných polí u
pracovní stanice HP Z420
nebo HP Z620.
●

Získejte flexibilní možnosti rozšíření díky čtyřem interním a externím portům 6
Gb/s SAS +SATA a jednomu internímu a externímu portu x4 mini-SAS.

●

Spolehněte se na rychlé přenosové rychlosti u aplikací s velkou šířkou pásma
díky 8kanálové sběrnici PCI Express 3.0.

●

Spolehněte se na podporu koncových zařízení až 256 SAS nebo SATA s
architekturou Fusion-MPT™ 2.0.

Specifikace

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s RAID Card

Kompatibilita

Karta LSI 9217 SAS RAID je kompatibilní s pracovními stanicemi HP Z420 a Z620. POZNÁMKA: Některé modely
nejsou dostupné ve všech oblastech.

Rozměry

Bez obalu: 6,604 x 16,764 cm
Rozměry (skříň nebo hlavní krabice, metrické): 597 x 198 x 250 mm
Počet v krabici nebo v přepravce: 10
Počet krabic ve vrstvě palet: 10
Počet vrstev v paletě: 8
Počet na paletu: 800
Balení: 184 x 232 x 57,5 mm

Záruka

Na adaptéry LSI 9212 SAS HBA se vztahuje roční omezená záruka nebo zbytek záruky na hostitelskou pracovní
stanici HP (podle toho, která je delší), ve které je adaptér nainstalován. Technická podpora je k dispozici sedm dní
v týdnu, 24 hodin denně na telefonu a v diskusních fórech online. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Další informace

P/N: E0X20AA
Kód UPC/EAN: 887758427767

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Karta řadiče, disk CD s ovladači, interní konektory MiniSAS (SFF8087) pro použití v Z420 a Z620, uživatelská
dokumentace a záruční list.

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby.
Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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