Veri sayfası

HPE IÇIN BROADCOM
BCM57414 ETHERNET
10/25 GB 2 BAĞLANTI
NOKTALI SFP28
ADAPTÖR (P26262-B21)
Host Adapters

GENEL BAKIŞ
YENILIKLER

·

HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus
sunucuyu destekleyen HPE (P41611-B21)
için Intel E810-2CQDA2 Ethernet 100 Gb
2 bağlantı noktalı QSFP28 Adaptörü
sunuyoruz.

Veri merkezinizin sürekli olarak ağınızın bant genişliği için
uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir çözüm içinde daha fazla
güvenlik ve güvenilirlik sağlaması mı gerekiyor? HPE Gen10
Plus Ethernet Adaptörleri, ölçeklenebilir özellikte ve hibrit bulut
hizmetleri, mobil veri ve video akışı uygulamaları için HPE
Gen10 Plus sunucularla uyumlu 1 Gb, 10 Gb, 10/25 Gb, 100
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Gb ve 200 Gb Ethernet çözümleridir. Sunucunuz veri
merkezinizin temelidir ancak tek başına çalışmaz. Bileşen
zincirinizdeki bir bağlantı yavaşlarsa operasyonlarınızın kalan
kısmı da yavaşlar. HPE sunucular, ağ bağdaştırıcıları, alıcıvericiler, kablolar ve anahtarlardan oluşan bir eko sistemde
ağınızın ve verilerinizin sorunsuz şekilde aktarılmasını sağlayın.

ÖZELLIKLER
Daha İyi Performans
HPE Gen10 Plus Ethernet Adaptörleri, çeşitli bant genişlikleri ve gecikme
bakımından hassas uygulamalar için geliştirilmiştir.
Bağdaştırıcılar uzaktan doğrudan belleş erişimi (RDMA) ve tünel oluşturma dahil
olmak üzere çeşitli G/Ç yük boşaltma desteği ile CPU kullanımını azaltır.

Güvenilirlik ve Güvenlik
HPE Gen10 Plus Ethernet Adaptörleri, imzalı ürün yazılımının doğru olduğunu ve
sahte yazılım yüklemelerinin azalmasını sağlayan NIC sistemi için güncellemelerin
kimlik doğrulamasını yapar.
Bağdaştırıcılar kök güven mimarisi aracılığıyla dijital olarak imzalanmış ürün
yazılımının kimliğini doğrulayarak uygulama, veri ve sunucu altyapısını korur.

Teknik özellikler

HPE için Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25 Gb 2
Bağlantı Noktalı SFP28 Adaptör

Product Number

P26262-B21

Veri hızı

10/25 Gb

Veri yolu türü

PCIe Gen3x8

Form faktörü

Stand up

Ek teknik bilgiler, mevcut
modeller ve seçenekler için
lütfen Kısa Özellikler kısmına
bakın

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services, işlerinizi ileriye taşımanıza ve geleceğe hazırlanmanıza yardımcı

olmak için teknoloji ve uzmanlığı bir araya getiriyoruz.

HPE Pointnext Services'tan Operasyon Hizmetleri
HPE Pointnext Tech Care, istikrarlı inovasyonu sürdürmeye yardımcı olmak için ürüne özel

uzmanlara, yapay zeka yönlendirmeli dijital deneyime ve genel teknik rehberliğe hızla
erişmenizi sağlar. Daha hızlı yanıtlar vermek ve daha fazla değer sunmak için BT desteğini
en baştan yeniden tasarladık. HPE Pointnext Tech Care, sadece bozulan şeyleri onarmanın
aksine işleri yapmanın daha iyi yollarını sürekli araştırarak iş hedeflerinize ulaşmaya
odaklanmanıza yardımcı olur.
HPE Pointnext Complete Care, tüm BT ortamınızın optimizasyonuna bütünsel bir yaklaşım

getiren, modüler bir uçtan buluta BT ortamı hizmetidir ve kişiselleştirilmiş ve müşteri odaklı
bir deneyim sayesinde üzerinde anlaşılan BT sonuçları ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
Bunların tümü, HPE Pointnext Services uzmanlarından oluşan özel bir ekip tarafından
sağlanır.
HPE Integration and Performance Services, münferit ihtiyaçlar, iş yükleri ve
teknolojilere dayanan bir hizmet menüsüyle ürün yaşam döngünüzün herhangi bir
aşamasında deneyiminizi özelleştirmenize yardımcı olur.

·
·
·
·

Tavsiye, tasarım ve dönüştürme
Dağıtım
Entegrasyon ve taşıma
Çalıştırma ve iyileştirme

·
·
·
·

Finans Hizmetleri
GreenLake Management Services
Kullanımdan kaldırma ve silme
BT Eğitimi ve kişisel geliştirme

İlgili diğer hizmetler
HPE Education Services çalışanlarınıza dijital bir dönüşüm için gereken becerilerini
genişletirken destek olacak kapsamlı bir dizi hizmet sunar. Diğer sorularınız ve destek
seçenekleriniz için HPE Satış Temsilcinize veya Yetkili Kanal İş Ortağınıza danışın.
Arızalı Ortamı Alıkoyma isteğe bağlıdır ve arıza nedeniyle HPE tarafından değiştirilen
Disk Sürücüler ve uygun SSD/Flash Sürücüleri korumanızı sağlar.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake, tek bir birleşik işletim modeliyle bulut deneyimini uygulamalara ve verilere -

Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime geçin.

veri merkezleri, çoklu bulutlar ve uçlar- her yerde ulaştıran, HPE'nin pazar lideri Hizmet
Olarak BT teklifidir. HPE GreenLake, kurum içi iş yükleri için genel bulut hizmetleri ve
altyapı sağlar ve kullanım başına ödeme modeliyle tamamen yönetilebilirdir.
BT finansman çözümleri gibi daha fazla hizmet arıyorsanız lütfen buradan keşfedin.
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