Folha de Dados

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s
RAID Card
Forneça processamento de
dados de alta velocidade a
unidades internas e
escalabilidade a arrays de
armazenamento externo
com um cartão RAID de
baixo perfil para a sua
estação de trabalho HP
Z420 ou HP Z620.
●

Consiga opções de expansão flexíveis a partir de quatro portas internas e
externas SAS +SATA de 6Gb/s e um mini-SAS x4 interno e externo.

●

Possibilite a sinalização rápida de aplicações de largura de banda alta com oito
filas de PCI Express 3.0.

●

Desfrute de suporte para até 256 dispositivos finais SAS ou SATA com a
arquitectura Fusion-MPT™ 2.0.

Folha de Dados

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

Compatibilidade

A placa LSI 9217 SAS RAID é compatível com as estações de trabalho HP Z420 e Z620. NOTA: Nem todos os
modelos estão disponíveis em todas as regiões.

Dimensões

Fora da caixa: 6,604 x 16,764 cm
Dimensões (caixa ou embalagem principal, métrico): 597 x 198 x 250 mm
Quantidade da embalagem ou da caixa de cartão principal: 10
Número de caixas de cartão por camada de palete: 10
Número de camadas na palete: 8
Quantidade por Palete: 800
Embalado: 184 x 232 x 57,5 mm

Garantia

Os HBAs LSI 9217 SAS têm uma garantia limitada de um ano ou o remanescente da garantia da estação de
trabalho anfitriã HP (dependendo da que for mais longa) na qual estejam instalados. A assistência técnica está
disponível sete dias por semana, 24 horas por dia, por telefone e em fóruns de suporte online. São aplicáveis
determinadas restrições e exclusões.

Informações adicionais

P/N: E0X20AA
UPC/EAN code: 887758427767

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Placa controladora, CD do controlador, conectores Internal MiniSAS (SFF8087) para utilização com Z420 e Z620,
documentação do utilizador e cartão de garantia.
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