Dataark

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

Lever høj hastighed til alle
interne drev og
skalerbarhed til eksterne
lager-arrays med et
RAID-lavprofilkort til din HP
Z420 eller HP
Z620-arbejdsstation.
●

Få fleksible udvidelsesmuligheder fra fire interne og eksterne SAS +SATA-porte
på 6 Gb/s og en interne og eksterne x4-mini-SAS.

●

Aktiver hurtige signaler på applikationer med høj båndbredde med 8 PCI
Express 3.0-banner.

●

Få understøttelse til op til 256 SAS- eller SATA-slutenheder med fusion-MPT™
2.0-arkitekturen.

Dataark

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

Kompatibilitet

LSI 9217 SAS RAID-kortet er kompatibelt med HP Z420- og Z620-arbejdsstationerne. BEMÆRK: Ikke alle
modeller fås i alle regioner.

Mål

Udpakket: 6,604 x 16,764 cm
Mål (pakke eller hovedpakke, metrisk): 597 x 198 x 250 mm
Antal i kasse eller hovedkarton: 10
Antal kartoner pr. pallelag: 10
Antal lag på palle: 8
Antal pr. palle: 800
Pakket: 184 x 232 x 57,5 mm

Garanti

LSI 9212 SAS HBA'er er omfattet af 1 års begrænset garanti eller resten af garantien for den HP-arbejdsstation
(længste periode er gældende), de er installeret på. Teknisk support fås alle ugens dage døgnet rundt via telefon
samt på online supportfora. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

Yderligere oplysninger

P/N: E0X20AA
UPC/EAN code: 887758427767

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

Controller-kort, cd med driver, interne MiniSAS-stik (SFF8087) til brug i Z420 og Z620, brugerdokumentation og
garantikort.

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en
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