Folha de Dados

Samsung SM843T 240GB SATA
Solid State Drive

Obtenha uma solução de
armazenamento de elevada
durabilidade de escrita e
latência baixa com proteção
de dados integrada numa
SSD SATA Samsung SM843T
de 240 GB.
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●

Obtenha um excecional nível de desempenho consistente durante a vida útil
da unidade com NAND Flash MLC de classe 20nm.

●

Ajude a proteger todos os seus dados em cache de escrita contra a corrupção
devido a perda de energia com condensadores de tântalo integrados.

Folha de Dados

Samsung SM843T 240GB SATA Solid State Drive

Compatibilidade

Compatível com todas as estações de trabalho Z. Verifique as Quickspecs da plataforma da estação de trabalho
individual para confirmação.

Dimensões

Fora da caixa: 6,36 x 0,7 cm

Garantia

Garantia limitada de um ano ou o remanescente da garantia da Estação de trabalho HP (até 3 anos, o que for
superior). 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: F0W94AA
UPC/EAN code: 887758987957

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Unidade de estado sólido; Transportador Assy 2,5 pol. a 3,5 pol. HDD; Cabo SATA (24 pol., 13 pol., 18 pol. e 19,5
pol.); Documentação

Para unidades de disco rígido e SSD, 1 GB = mil milhões de bytes. TB = 1 milhão de biliões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 30 GB estão
reservados para software de recuperação do sistema.
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O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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