Dataark

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

Få gjennomgang med høy
hastighet til interne
stasjoner og skalerbarhet til
eksterne lagringsarrayer
med et lavprofil RAID-kort
til din HP Z420 eller HP
Z620 arbeidsstasjon.

●

Få fleksible utvidelsesalternativer fra fire interne og eksterne 6 Gb/s SAS
+SATA-porter og én intern og ekstern x4 mini-SAS.

●

Aktiver rask signalering av båndbreddeintensive programmer med åtte baner
PCI Express 3.0.

●

Støtte for opptil 256 SAS- eller SATA-sluttenheter med Fusion-MPT™
2.0-arkitektur.

Dataark

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

Kompatibilitet

LSI 9217 SAS RAID-kortet er kompatibel med HP Z420 og Z620 arbeidsstasjoner. MERK: Ikke alle modeller er
tilgjengelig i alle regioner.

Mål

Uten emballasje: 6,604 x 16,764 cm
Mål (eske eller hovedkartong, metrisk): 597 x 198 x 250 mm
Mengde i kasse eller hovedkartong: 10
Antall kartonger per pall-lag: 10
Antall lag på pall: 8
Antall per pall: 800
Pakket: 184 x 232 x 57,5 mm

Garanti

LSI 9217 SAS HBA-enheter har en ettårs begrenset garanti eller den gjenværende garantien til
HP-vertsarbeidsstasjonen (det som er lengst) de er installert i. Teknisk støtte er tilgjengelig sju dager i uken, 24
timer i døgnet, via telefon og på nettbaserte støttefora. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.

Tilleggsinformasjon

P/N: E0X20AA
UPC/EAN code: 887758427767

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

Kontrollerkort, driver-CD, intern MiniSAS-kontakt (SFF8087) for bruk i Z420 og Z620, brukerdokumentasjon og
garantikort.
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