Φύλλο δεδομένων

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

Εξασφαλίστε υψηλές
ταχύτητες μετάδοσης για
τις εσωτερικές μονάδες
δίσκου και δυνατότητα
κλιμάκωσης για τις
εξωτερικές συστοιχίες
αποθήκευσης με μια κάρτα
RAID χαμηλού προφίλ για
το σταθμό εργασίας ΗΡ
Z420 ή HP Z620.
●

Αποκτήστε ευέλικτες επιλογές επέκτασης από τέσσερις εσωτερικές και
εξωτερικές θύρες SAS + SATA 6 Gb/δευτ. και μία εσωτερική και εξωτερική
θύρα mini-SAS x4.

●

Εξασφαλίστε γρήγορο σήμα για τις εφαρμογές υψηλού εύρους ζώνης με την
κάρτα PCI Express 3.0 που διαθέτει οκτώ διαδρομές.

●

Απολαύστε υποστήριξη για έως 256 τελικές συσκευές SAS ή SATA με την
αρχιτεκτονική Fusion-MPT™ 2.0.
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Συμβατότητα

Η κάρτα LSI 9217 SAS RAID είναι συμβατή με τους σταθμούς εργασίας HP Z420 και Z620. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν
διατίθενται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 6,604 x 16,764 cm
Διαστάσεις (θήκη ή συσκευασία, μετρικό σύστημα): 597 x 198 x 250 mm
Ποσότητα συσκευασίας ή κυρίως κουτιών: 10
Αριθμός κουτών ανά στρώμα παλέτας: 10
Αριθμός στρωμάτων παλέτας: 8
Ποσότητα ανά παλέτα: 800
Συσκευασμένο: 184 x 232 x 57,5 mm

Εγγύηση

Οι προσαρμογείς LSI 9217 SAS HBA συνοδεύονται από περιορισμένη εγγύηση ενός έτους ή εγγύηση για το
υπόλοιπο διάστημα ισχύος της εγγύησης του κεντρικού σταθμού εργασίας HP (όποιο διάστημα είναι
μεγαλύτερο) στον οποίο θα εγκατασταθούν. Διατίθεται τεχνική υποστήριξη 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες
την ημέρα, τηλεφωνικά και μέσω online φόρουμ υποστήριξης. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: E0X20AA
UPC/EAN code: 887758427767

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κάρτα ελεγκτή, CD με προγράμματα οδήγησης, εσωτερικοί σύνδεσμοι MiniSAS (SFF8087) για χρήση με Z420 και
Z620, τεκμηρίωση χρήσης και κάρτα εγγύησης.
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