Datasheet

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

Een laag-model RAID-kaart
voor uw HP Z420 of HP
Z620 workstation biedt
snelle doorvoer naar interne
schijven en schaalbaarheid
voor externe storage arrays.

●

Vier interne en externe 6-Gb/s SAS- en SATA-poorten en één interne en
externe x4 mini-SAS poort bieden flexibele uitbreidingsopties.

●

Acht PCI Express 3.0 lanes bieden snellere signalering voor applicaties met een
hoge bandbreedte.

●

De Fusion-MPT™ 2.0-architectuur biedt ondersteuning voor maximaal 256
SAS- of SATA-eindapparaten.
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Compatibiliteit

De LSI 9217 SAS RAID-kaart is compatibel met de HP Z420 en Z620 workstations. N.B.: Niet alle modellen zijn in
alle regio's beschikbaar.

Afmetingen

Zonder verpakking: 6,604 x 16,764 cm
Afmetingen (doos of mastercarton, metrisch): 597 x 198 x 250 mm
Aantal per doos of mastercarton: 10
Aantal pakken per palletlaag: 10
Aantal lagen per pallet: 8
Aantal per pallet: 800
In verpakking: 184 x 232 x 57,5 mm

Garantie

Voor de LSI 9217 SAS HBA's geldt een jaar garantie of de resterende garantie van het HP hostworkstation (welke
van beide langer is) waarin ze zijn geïnstalleerd. Technische support is zeven dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar per telefoon en via online supportforums. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Aanvullende informatie

P/N: E0X20AA
UPC/EAN code: 887758427767

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

Controllerkaart, cd met drivers, interne mini-SAS (SFF8087) connectoren voor gebruik in Z420 en Z620,
gebruikersdocumentatie en garantiekaart.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model
variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services.
Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.
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