Lembar data

HPE 48U 600MMX1200MM
G2 ENTERPRISE SHOCK
RACK (P9K52A)
Server Racks

GAMBARAN UMUM
APA YANG BARU

·
·

Garansi terbatas 10 tahun yang
menyediakan perbaikan atau penggantian
lengkap rak.
Rak jaringan termasuk rel EIA vertikal yang
diposisikan ulang untuk mengakomodasi
pemasangan kabel depan ke belakang dan
tambahan slot akses kabel berbulu untuk
mencegah pencampuran udara dan
memungkinkan kabel untuk lewat.

Apakah Anda memerlukan rak yang membantu opsi
penyetelan halus untuk mencapai lebih banyak daya
komputasi di ruang terbatas?HPE G2 Enterprise Series Racks
menawarkan fitur keamanan fisik, integritas struktural,
manajemen kabel dan pendingin yang inovatif, dan berbagai
pilihan daya dan peralihan untuk menyesuaikan kebutuhan IT
Anda yang sangat padat di masa sekarang dan masa
mendatang. G2Enterprise Series Racks memiliki garansi
terbatas 10 tahun yang menyediakan perbaikan atau
penggantian rak secara lengkap.Kami dapat menawarkan
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Alat kunci universal yang mendukung
solusi keamanan elektronik dan biometrik
integrasi.
Panel samping yang terpasang pada flush
memungkinkan rak untuk disandarkan
dengan panel samping yang dipasang.
Bagian bawah rak yang didesain ulang
menyediakan akses tak terhalang ke lantai
pusat data.
Kanopi rak yang dapat dilepas dan dibalik
dengan strip sikat pra-pasang yang
mampu mendukung kabel dan konektor
besar yang mudah dilewati.
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garansi yang terdepan di industri ini karena desainnya yang
sangat tahan lama dengan dilas menyeluruh, rak bentuk
bundar, rel ukuran berat, dan kaster tugas berat.Pilih model
palet guncangan termasuk kemasan yang dirancang khusus
untuk mendukung pengiriman rak yang sudah dikonfigurasi
dengan peralatan IT hingga 3.000 pon.Pilih HPE G2 Enterprise
Series Rack untuk beban kerja IT yang memerlukan kapasitas
beban yang lebih besar, opsi keamanan fisik tambahan atau
jika Anda lebih menyukai rak yang dapat dikonfigurasi
sepenuhnya dan dikirim ke lokasi Anda.

FITUR
Dapatkan kembali Sumber Daya Ruang, Daya, dan Pendingin
Terbatas
HPE G2 Enterprise Series Racks dengan hingga 3000 pon kapasitas pemuatan
dinamis memungkinkan Anda mengirim rak yang dikonfigurasi sepenuhnya
untuk menghemat waktu penerapan.Pindahkan rak IT Anda di mana Anda
membutuhkannya dengan mengetahui bahwa peralatan Anda aman.
Area perforasi terbuka 80% yang inovatif pada pintu membantu server menjadi
lebih dingin.
Rel pemasangan EIA samping dirancang untuk mendukung pemasangan kabel
depan-ke-belakang.
Panel samping yang dipasang pada flush (opsional) mendukung penyandaran
rak dengan panel samping terpasang.
Manajemen kabel di belakang rak menyediakan operasi yang tidak memerlukan
alat dan ruang ekstra untuk udara panas yang keluar dari rak.

Dirancang untuk Pusat Data
Laju kapasitas beban HPE G2 Enterprise Series Racks membantu mencapai
pemanfaatan maksimum ruang rak.
Desain rak universal yang kompatibel dengan semua produk pemasangan rak
HPE termasuk server, jaringan, dan penyimpanan.
Termasuk pintu belakang & depan, kunci, dan kit hardware.
Opsi pemasangan fleksibel yang memaksimalkan ruang yang tersedia untuk
peralatan IT.
Jalur lengkap opsi dan aksesori untuk membuat rak yang mendukung kebutuhan
solusi komputasi Anda.

Kelebihan Hewlett Packard Enterprise
HPE G2 Enterprise Series Racks dirancang dan diuji untuk bekerja dengan solusi
teknologi HPE Server, Storage, dan Networking.
Layanan HPE Foundation Care dibeli untuk server dan penyimpanan
menjangkau hingga ke rak dan produk infrastruktur daya Anda.Apa keunggulan
HPE untuk Anda?
Alat manajemen HPE membantu memelihara dan mengelola semua peralatan
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pada rak.
Hewlett Packard Enterprise menawarkan berbagai rak, daya, dan produk KVM
sehingga Anda dapat membuat infrastruktur yang sesuai dengan beban kerja
komputasi Anda.
Hewlett Packard Enterprise dapat membantu mempermudah pembelian,
pemasangan, penggunaan, dan pemeliharaan IT.

Spesifikasi Teknis

HPE 48U 600mmx1200mm G2 Enterprise Shock
Rack

Product Number

P9K52A

Kapasitas rak

3000 pon statis, 3000 pon penggulungan

Luas kabinet total

(HxWxD) 90,39 x 51,19 x 23,54 inci (229,78 x 130,02 x 59,78 cm)

Beban statis

3000 pon (1361 kg)

Beban dinamis

3000 pon (1361 kg)

Warna pintu

Hitam dengan handel penguncian flush standar industri dan aksen silver

Warna bingkai

Hitam

Ketinggian rak

48U

Kedalaman rak

120 cm

Lebar rak

60 cm

Garansi

HPE G2 Enterprise Series Racks dilengkapi dengan garansi terbatas 10 tahun.

Untuk informasi teknis
tambahan, opsi dan model
tersedia, mohon kunjungi
QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services menggabungkan teknologi dan keahlian untuk membantu Anda

memajukan bisnis dan mempersiapkan segalanya ke depannya.

Operational Services dari HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care memberikan akses cepat ke pakar khusus produk, pengalaman

digital berbasis AI, dan panduan teknis umum agar dapat terus menciptakan inovasi. Kami
telah mengubah dukungan TI dari awal untuk memberikan jawaban yang lebih cepat dan
nilai yang lebih besar. Dengan terus mencari cara yang lebih baik untuk melakukan
sesuatu—bukan hanya memperbaiki kerusakan—HPE Pointnext Tech Care membantu
Anda berfokus pada upaya mencapai tujuan bisnis.
HPE Pointnext Complete Care adalah layanan lingkungan TI edge-to-cloud modular yang

menerapkan pendekatan menyeluruh untuk mengoptimalkan seluruh lingkungan TI Anda,
serta mencapai hasil TI dan tujuan bisnis yang disepakati melalui pengalaman yang
dipersonalisasi dan berpusat pada pelanggan. Semua layanan diberikan oleh tim HPE
Pointnext Expert yang ditugaskan.
HPE Integration and Performance Services membantu Anda menyesuaikan
pengalaman di setiap tahap siklus hidup produk dengan menu layanan berdasarkan
kebutuhan individu, beban kerja, dan teknologi.
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Berikan saran, buat desain, dan lakukan
transformasi
Terapkan
Integrasi dan migrasi
Operasikan dan tingkatkan
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Jasa Keuangan
Layanan Manajemen HPE GreenLake
Hentikan penggunaan dan bersihkan
Pelatihan TI dan pengembangan
personel

Layanan terkait lainnya
HPE Education Services menyediakan berbagai layanan lengkap untuk mendukung staf
Anda saat mereka memperluas keterampilan yang diperlukan untuk transformasi digital.
Tanyakan kepada Perwakilan Penjualan atau Mitra Saluran Resmi HPE Anda untuk
mengetahui pilihan pertanyaan tambahan dan opsi dukungan,
Penyimpanan Saat Media Rusak bersifat opsional dan dapat digunakan untuk
mempertahankan Disk atau SSD/Flash Drive yang memenuhi syarat yang diganti oleh
HPE karena kegagalan fungsi.

HPE GREENLAKE
Buat keputusan pembelian yang tepat.
Hubungi spesialis presale kami.

HPE GreenLake adalah penawaran TI sebagai layanan yang terdepan di pasar HPE yang

menghadirkan pengalaman cloud ke aplikasi dan data di mana saja – pusat data, multicloud, dan edge – dengan satu model operasi terpadu. HPE GreenLake memberikan
layanan cloud publik dan infrastruktur untuk beban kerja di tempat, yang terkelola
sepenuhnya dalam model pembayaran per penggunaan.
Jika Anda mencari lebih banyak layanan, seperti solusi pembiayaan TI, silakan jelajahi di
sini.

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Informasi yang tercantum di sini dapat berubah tanpa
pemberitahuan. Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan Hewlett Packard Enterprise ditetapkan dalam pernyataan
jaminan tertulis yang menyertai produk dan layanan tersebut. Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai
pernyataan jaminan tambahan. Hewlett Packard Enterprise tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian teknis
maupun editorial yang terdapat dalam dokumen ini.
Suku Cadang dan Bahan: HPE akan menyediakan suku cadang dan bahan pengganti yang didukung HPE yang diperlukan untuk
memelihara hardware yang tercakup.
Suku cadang dan komponen yang telah mencapai masa pakai maksimum yang didukung dan/atau batasan penggunaan
maksimum sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk pengoperasian pabrik, spesifikasi cepat produk, atau lembar data
produk teknis tidak akan disediakan, diperbaiki, atau diganti sebagai bagian dari layanan ini.
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