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HP 42U 600 MM X 1075
MM G2 YAN PANELLER VE
BÖLMELERLE
DONATILMIŞ, ADVANCED
DARBEYE DAYANIKLI RAF
(P9K08A)
Sunucu Rafları

GENEL BAKIŞ
YENILIKLER

·
·

HPE G2 Advanced Serisi Raflar 10 yıllık
sınırlı garanti kapsamındadır.
Ön ve arka kapaklar daha iyi fiziksel
güvenlik için bir dizi elektronik ve

Bilgi işlem ihtiyaçlarınıza uyan ve makul fiyatla performans
sunan bir raf mı arıyorsunuz? HPE'nin amaca yönelik rafları
sayesinde altyapıyla ilgili risk almaktan kurtulun. Sunucu odaları
veya günümüzün modern veri merkezleri için mükemmel olan
HPE G2 Advanced Serisi Raflar, 3000 librelik statik kapasiteye,
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biyometrik kilitleme çözümünü destekler.
Gömme montajlı yan paneller rafların
güvenli bir şekilde birlikte bölmelenmesine
izin verir.
Ön, arka ve yanlara tek anahtarla erişim
tüm raf erişim noktaları için kolay olduğu
kadar güvenli de olan bir çözüm sunar.
Geliştirilmiş kablo yönetimi öğeleri
kurulumu, düzenlemeyi ve bakımı
basitleştirir.
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daha iyi hava akışı sağlayan bir tasarıma ve kablo yönetim
özelliklerine sahiptir. Lehimli çerçeve dayanıklı olacak şekilde
tasarlanmıştır ve hava akımının daha iyi sağlanması için daha
büyük delikleri bulunan bir kapağa sahiptir. Ölçeklenebilirlik,
performans ve bakım kolaylığı için tasarlanan G2 Advanced
Serisi Raflar, kablo ve güç dağıtımının kurulumunu ve
yönetimini kolaylaştıran arka bağlantı parçasına sahiptir. Daha
yüksek yük kapasitesine ihtiyaç duyanlar için HPE G2
Advanced Serisi Raflar tesisinize tamamen yapılandırılmış
şekilde sevk edilebilir. HPE Raf ürün ailesi hem şimdiki hem de
gelecekteki altyapı ihtiyaçlarınız için optimize edilmiştir.

ÖZELLIKLER
Bir Raf Ne Kadar Güçlü Olursa O Kadar Uzun Dayanır
HPE G2 Advanced Serisi Raflar 10 yıllık sınırlı global garanti kapsamındadır.
Ağır kalibreli montaj rayları, 3000 libre (statik yük) ve 2250 libreye (dinamik yük)
kadar ağırlığı destekleyerek tamamen yüklü rafları kamyonlarda ve veri
merkezlerinde güvende tutar.
Tam olarak test edilmiş sevk yükü, rafların tam yapılandırılmış olarak sevk
edilmesini ve böylece kullanıma alım süresinin azaltılmasını sağlar.
Sunucular, ağlar ve depolama dahil olmak üzere tüm Hewlett Packard Enterprise
rafa montaj ürünleriyle uyumlu olan evrensel raf tasarımı.
Bilgi işlem çözüm ihtiyaçlarınızı destekleyen rafı oluşturmak için eksiksiz seçenek
ve aksesuar dizisi.

Raflarımız Sunucularınıza Yönelik Gelecek Tehditlere Karşı Bir
Adım Önde Olmanız İçin Geliştirilmiştir
HPE G2 Advanced Serisi Rafların ön ve arka kapakları daha iyi fiziksel güvenlik
için bir dizi elektronik ve biyometrik kilitleme çözümünü destekler.
Gömme montajlı yan paneller rafların güvenli bir şekilde birlikte bölmelenmesine
izin verir.
Ön, arka ve yanlara tek anahtarla erişim, tüm raf erişim noktaları için kolay olduğu
kadar güvenli de olan bir çözüm sunar.

Raflarımız Size Daha Az Maliyetle Daha Fazlasını Sunar,
Sunucularınızı Sıkı Çalıştırır ve Sizi Yormaz
HPE G2 Advanced Serisi Raflar, sektörün geniş bir iş yükü ve yapılandırma
yelpazesini destekleyen, en kapsamlı raf muhafazalarını sunar.
Geliştirilmiş kablo yönetimi öğeleri kurulumu, düzenlemeyi ve bakımı basitleştirir.
Sunucular ve depolama için satın alınan Hewlett Packard Enterprise Foundation
Care hizmetleri raf ve güç altyapısı ürünlerimizi de kapsar. HPE’nin sizin için
avantajı nedir? Maliyetten tasarruf edin.
Rafınızı donatmak için geniş bir raf, güç ve KVM ürünleri dizisi.
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Teknik özellikler

HP 42U 600 mm x 1075 mm G2 Yan Paneller ve
Bölmelerle Donatılmış, Advanced Darbeye
Dayanıklı Raf

Product Number

P9K08A

Raf kapasitesi

42U

Toplam kabin alanı

23,54 x 44,3 x 78,97 inç (59,78 x 112,52 x 200,6 cm)

Statik yük

3000 lb (1360.77 kg)

Dinamik yük

2500 lb (1133.98 kg)

Kapak rengi

Endüstri standardında gömme kilitleme koluyla siyah renkte

Çerçeve rengi

Siyah

Raf yüksekliği

42U

Raf derinliği

1075 mm

Raf genişliği

600 mm

Ürün Boyutları (metrik)

90 x 129,2 x 216,8 cm

Ağırlık

127,50 kg

Garanti

HPE G2 Advanced Serisi Raflar 10 yıllık sınırlı garanti kapsamındadır. Dünya çapında sınırlı garanti ve
teknik destek hakkında ek bilgiler şu adreste bulunabilir:
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/warranty/index.aspx#.V-10xE3rvbq

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

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

bakın

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.

Bir iş ortağı bulun

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden
değiştirilebilir. Hewlett Packard Enterprise ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen
açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti olarak algılanmamalıdır. Hewlett Packard Enterprise, işbu
belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Parçalar ve Malzemeler: HPE, kapsanan donanımı korumak için gereken HPE destekli yedek parçalar ve malzemeler
sağlayacaktır.
Üreticinin kullanım kılavuzunda, ürün belirtim dokümanında veya teknik ürün veri sayfasında önceden belirtilmiş desteklenen
maksimum kullanım ömrüne ve/veya maksimum kullanım sınırına erişen parça ve bileşenler bu hizmetlerin bir parçası olarak
tedarik edilmez, onarılmaz veya değiştirilmez.
Resim gerçek üründen farklı olabilir
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