Záznamový list

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

Zabezpečte
vysokorýchlostný výkon pre
interné disky a
škálovateľnosť pre externé
úložné polia s
nízkoprofilovou RAID kartou
pre vašu pracovnú stanicu
HP Z420 alebo HP Z620.

●

Získajte možnosti flexibilného rozšírenia zo štyroch interných a externých
6 Gb/s SAS +SATA portov a jedného interného a externého x4 mini-SAS portu.
●

Umožnite rýchle putovanie signálu širokopásmových aplikácií prostredníctvom
ôsmich pruhov rozhrania PCI Express 3.0.

●

Vychutnajte si podporu až 256 SAS alebo SATA koncových zariadení
prostredníctvom architektúry Fusion-MPT™ 2.0.
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Kompatibilita

Karta LSI 9217 SAS RAID je kompatibilná s pracovnými stanicami HP Z420 a Z620. POZNÁMKA: Niektoré modely
nie sú v niektorých oblastiach dostupné.

Rozmery

Bez balenia: 6,604 x 16,764 cm
Rozmery (puzdro alebo hlavná škatuľa, metrické jednotky): 597 x 198 x 250 mm
Počet v puzdre alebo základnom balení: 10
Počet balení v jednej vrstve palety: 10
Počet vrstiev na palete: 8
Množstvo na palete: 800
Balené: 184 x 232 x 57,5 mm

Záruka

Na karty LSI 9212 SAS HBA sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka alebo zostatková záruka hostiteľskej
pracovnej stanice HP, na ktorej sú karty nainštalované (podľa toho, ktorá záruka je dlhšia). Technická podpora je
dostupná nepretržite telefonicky, ako aj online na fórach technickej podpory. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Ďalšie informácie

P/N: E0X20AA
Kód UPC/EAN: 887758427767

Krajina pôvodu

Čína

Čo je v krabici

Ovládacia karta, CD s ovládačmi, interné konektory MiniSAS (SFF8087) na použitie v Z420 a Z620, dokumentácia
pre používateľa a záručný list.
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