Podatkovni list

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

S kartico RAID nizkega
profila za delovno postajo
HP Z420 ali HP Z620
zagotovite hiter prenos do
notranjih pogonov in
razširljivost v zunanje
pomnilnike.

●

Štiri notranja in zunanja vrata 6Gb/s SAS +SATA ter ena notranja in zunanja
vrata x4 mini-SAS omogočajo prilagodljive možnosti razširitve.

●

Omogočite hitro signaliziranje aplikacij z veliko pasovno širino z osmimi
progami PCI Express 3.0.

●

Arhitektura Fusion-MPT™ 2.0 omogoča podporo do 256 končnih naprav SAS
ali SATA.

Podatkovni list

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

Združljivost

Kartica LSI 9217 SAS RAID je združljiva z delovnimi postajami HP Z420 in Z620. OPOMBA: vsi modeli niso na voljo
v vseh regijah.

Mere

Brez embalaže: 6,604 x 16,764 cm
Dimenzije (torbica ali trdi karton, metrične enote): 597 x 198 x 250 mm
Količina za zaboj ali trdi karton: 10
Število škatel v plasti palete: 10
Število plasti na paleti: 8
Količina na paleto: 800
Pakirano: 184 x 232 x 57,5 mm

Garancija

Moduli HBA LSI 9217 SAS vključujejo enoletno omejeno garancijo ali preostanek garancije za delovno postajo HP,
v kateri so nameščeni (kar traja dlje). Tehnična podpora je na voljo po telefonu in na spletnih forumih za podporo
24 ur na dan, sedem dni na teden. Veljajo določene omejitve in izključitve.

Dodatne informacije

Št. dela: E0X20AA
Koda UPC/EAN: 887758427767

Država izvora

Kitajska

Vsebina škatle

Krmilna kartica, CD z gonilniki, notranji priključki MiniSAS (SFF8087) za uporabo v Z420 in Z620, uporabniška
dokumentacija in garancijska kartica.
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