Karta produktu

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

Duża szybkość przesyłu
danych do dysków
wewnętrznych i
skalowalność do
zewnętrznych magazynów
danych dzięki
niskoprofilowej karcie RAID
dla stacji roboczej HP Z420
lub HP Z620.
●

Elastyczne opcje rozbudowy dzięki czterem wewnętrznym i zewnętrznym
portom 6 Gb/s SAS +SATA oraz jednemu wewnętrznemu i zewnętrznemu
portowi x4 mini-SAS.

●

Szybka łączność z aplikacjami wymagającymi dużej przepustowości z 8
ścieżkami interfejsu PCI Express 3.0.

●

Obsługa maks. 256 urządzeń SAS lub SATA z architekturą Fusion-MPT™ 2.0.
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LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s RAID Card

Zgodność

Karta RAID LSI 9217 SAS RAID jest zgodna ze stacjami roboczymi HP Z420 i Z620. UWAGA: W niektórych
regionach pewne modele nie są dostępne.

Wymiary

Bez opakowania: 6,604 x 16,764 cm
Wymiary (futerał lub zewnętrzne opakowanie tekturowe, metryczne): 597 x 198 x 250 mm
Ilość opakowań w kartonie zbiorczym: 10
Ilość kartonów w warstwie na palecie: 10
Ilość warstw na palecie: 8
Liczba na palecie: 800
Zapakowane: 184 mm x 232 mm x 57,5 mm

Gwarancja

Kontrolery HBA LSI 9217 SAS są objęte roczną ograniczoną gwarancją lub pozostałą gwarancją stacji roboczej
hosta HP (zależnie od tego, który okres jest dłuższy), w której są zainstalowane. Pomoc techniczna jest dostępna
24 godziny na dobę — przez telefon lub w formie forów pomocy technicznej online. Obowiązują pewne
ograniczenia i wyłączenia.

Informacje dodatkowe

P/N: E0X20AA
Kod UPC/EAN: 887758427767

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Karta kontrolera, płyta CD ze sterownikami, wewnętrzne złącza MiniSAS (SFF8087) do Z420 i Z620 ,
dokumentacja użytkownika i karta gwarancyjna.

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2014 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie
może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie.
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