Φύλλο δεδομένων

Samsung SM843T 240GB SATA
Solid State Drive

Προμηθευτείτε μια λύση
αποθήκευσης μικρού
λανθάνοντος χρόνου και
υψηλής αντοχής εγγραφής
με ενσωματωμένη
προστασία δεδομένων στη
μονάδα Samsung SM843T
SATA SSD 240 GB.
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●

Απολαύστε πραγματικά σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια ζωής της
μονάδας, χάρη στη μνήμη flash MLC NAND κατηγορίας 20nm.

●

Προστατεύστε όλα τα δεδομένα σας στην cache εγγραφής σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος με τους πυκνωτές τανταλίου.

Φύλλο δεδομένων

Samsung SM843T 240GB SATA Solid State Drive

Συμβατότητα

Συμβατότητα με όλους τους σταθμούς εργασίας Z. Ελέγξτε τις προδιαγραφές της πλατφόρμας του σταθμού
εργασίας για επιβεβαίωση.

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 6,36 x 0,7 cm

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους ή για το υπόλοιπο της εγγύησης του σταθμού εργασίας HP (έως 3 χρόνια,
όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο). Διατίθεται τεχνική υποστήριξη 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα,
τηλεφωνικά και μέσω online φόρουμ υποστήριξης. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: F0W94AA
UPC/EAN code: 887758987957

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Solid State Drive (SSD - Μονάδα στερεής κατάστασης), φορέας μονάδων σκληρού δίσκου 2,5'' έως 3,5'',
καλώδιο SATA (24", 13", 18" και 19,5"), τεκμηρίωση

Για σκληρούς δίσκους και SSD, 1 GB = 1 δισ. byte, TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB είναι
δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
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Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε
μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η
HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
4AA5-5428ELE, 11/14

