ورقة البيانات

محرك أقراص HP Z Turbo G2

سعة تخزينية لم يسبق لها مثيل.

ِزد قدراتك اإلنتاجية واإلبداعية
H
واحصل على مسارات عمل محسنة لمحطات العمل من  P
 Hالصلب الحالة
باستخدام محرك األقراص  P Z Turbo G2 PCIe
الذي يتمتع بأداء قراءة أسرع بأربع مرات مقارنة بمحراكت
األقراص الصلب الحالة التقليدية بتلكفة متماثلة.
محرك أقراص من  HPأسر ع مما تتخيله.
حسن طريقة عملك واحصل على استجابة فائقة السرعة لإلدخال/اإلخراج لمعالجة
ّ
 Hمن الجيل الثاني.
مجموعات البيانات الكبيرة باستخدام محرك األقراص  P Z Turbo
خصص الحلول على النحو الذي يناسبك.
ِزد مساحة حل التخزين الخاص بك بسهولة بدمج
 Hالصلب الحالة العالي األداء مع محراكت األقراص الثابتة
محرك األقراص P Z Turbo G2 PCIe
1
ومحراكت األقراص الصلبة الحالة من نوع SATA.
تقنية زمن وصول فائقة السرعة.
وصوال
احصل على أداء متطور في التطبيقات التي تتطلب
ً
 Nالجديدة.
عشوائيا باستخدام تقنية  VMe
ً
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مواصفات محرك أقراص HP Z Turbo G2
محرك أقراص HP Z Turbo G2
5جب
 Pصلب الحالة سعة  12
 CIe

H
محرك أقراص  P Z Turbo G2
1تب
سعة 
محرك أقراص صلب الحالة
بتوصيل PCIe

النطاق الترددي للقراءة ( 128ك ب)

 2150م ب/ث

 2150م ب/ث

 2500م ب/ث

عمليات اإلدخال واإلخراج للقراءة
العشوائية في الثانية ( 4ك ب)

300000

300000

210000

نو ع NAND

النطاق الترددي للكتابة ( 1م ب)

عمليات اإلدخال واإلخراج للكتابة
العشوائية في الثانية ( 4ك ب)

التحمل (إجمالي عدد وحدات البايت
المكتوبة)
الوزن

الشلك

األنظمة األساسية المدعومة

محرك أقراص HP Z Turbo G2
2جب
سعة  56
محرك أقراص صلب الحالة
بتوصيل PCIe
MLC

 1260م ب/ث

MLC

 1550م ب/ث

MLC

 1550م ب/ث

100000

100000

130000

1تب
 46

2تب
 92

6تب
 00

 3.9أونصة ( 111جم)

 4أونصة ( 113جم)

 4أونصة ( 113جم)

نصف االرتفاع ،نصف الطول*

 Hو Z440
محطات العمل  PZ240
 Hو HP Z840
و  P Z640

نصف االرتفاع ،نصف الطول*

Z
 Hو  440
محطات العمل  P Z240
 Hو HP Z840
و  P Z640

نصف االرتفاع ،نصف الطول*

H
محطات العمل  P Z240
 Hو  P Z840
H
و Z440 و  P Z640

 1سم)
 4بوصة ( 0
تقريبا ،يبلغ الطول الفعلي 
*
ً
1 .يباع لك منها بشلك منفصل

تعلم المزيد
hp.com/go/zturbo
التسجيل للحصول على التحديثات
hp.com/go/getupdated
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