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HPE 48U 600 MM X 1200
MM G2 ENTERPRISE
DARBEYE DAYANIKLI RAF
(P9K52A)
Sunucu Rafları

GENEL BAKIŞ
YENILIKLER

·
·

Rafın onarılmasını veya tamamen
değiştirilmesini sağlayan 10 yıllık sınırlı
garanti.
Ağ rafları, önden arkaya kablolamaya imkan
sağlamak için yeniden konumlandırılmış
dikey EIA rayları ve havanın karışmasını
önlemek ve kabloların geçişine izin vermek
için ek kıl kaplı kablo erişim yuvalarını içerir.

Sınırlı alanda daha fazla bilgi işlem gücü elde etmek için
seçeneklerin ince ayarına yardımcı olan bir rafa mı ihtiyacınız
var? HPE G2 Enterprise Serisi Rafları, yenilikçi fiziksel güvenlik,
yapısal bütünlük, soğutma ve kablo yönetimi özelliklerinin yanı
sıra bugünkü ve gelecekteki yüksek yoğunluklu BT
gereksinimlerinize uygun çok çeşitli güç ve anahtarlama
seçenekleri sunar. G2 Enterprise Serisi Raflar, rafın onarılmasını
veya tamamen değiştirilmesini sağlayan 10 yıllık sınırlı
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Elektronik ve biyometrik güvenlik
çözümlerinin entegrasyonunu destekleyen
evrensel kilit takımı.
Gömme yan paneller, rafların yan paneller
takılıyken açılmasını sağlar.
Veri merkezi tabanına engelsiz erişim
sağlayan yeniden tasarlanmış raf tabanı.
Büyük kabloların ve konektörlerin kolay
geçişini destekleyebilen önceden monteli
fırça şeritleri ile sökülebilir ve ters
çevrilebilir raf kanopisi.
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garantiye sahiptir. Tamamen el ile kontrol edilen, yuvarlanan
raf tasarımı, kalın raylar ve ağır hizmet tipi tekerlekler ile son
derece dayanıklı tasarım nedeniyle bu endüstri lideri garantiyi
sunabiliriz. Belirli darbeye dayanıklı palet modelleri, 3.000
pound'a kadar BT ekipmanıyla önceden yapılandırılmış rafların
gönderilmesini desteklemek için özel olarak tasarlanmış
ambalajları içerir. BT iş yükleri için daha fazla yük kapasitesi, ek
fiziksel güvenlik seçenekleri gerektiren veya tesisinizde tam
olarak yapılandırılabilen ve gönderilebilen bir rafı tercih
ediyorsanız, bir HPE G2 Enterprise Serisi Raf seçin.

ÖZELLIKLER
Sınırlı Alan, Güç ve Soğutma Kaynaklarını Geri Kazanın
HPE G2 Enterprise Serisi Rafları 3000 pound'a kadar dinamik yük kapasitesi ile
dağıtım süresinden tasarruf etmeniz için tamamen yapılandırılmış raflar
göndermenizi sağlar. Ekipmanın güvende olduğunu bilerek BT rafınızı ihtiyacınız
olan her yere götürün.
Kapıdaki yenilikçi %80 açık delikli alan sunucuların daha iyi soğumasına yardımcı
olur.
Yandaki EIA montaj rayları önden arkaya kablolamayı desteklemek için
tasarlanmıştır.
Gömme yan paneller (isteğe bağlı), yan paneller takılıyken raf yuvasını destekler.
Rafın arkasındaki kablo yönetimi, araçsız işlem yapılmasını sağlar ve raftan sıcak
hava geçmesi için ekstra yer yaratır.

Veri Merkezleri için Tasarlanmıştır.
HPE G2 Enterprise Serisi Rafların yük kapasitesi değerleri, raf alanının tamamının
kullanılmasına yardımcı olur.
Sunucular, ağ iletişimi ve depolama dahil olmak üzere tüm HPE rafa montaj
ürünleriyle uyumlu olan evrensel raf tasarımı.
Ön & arka kapılar, anahtarlar ve donanım takımı dahildir.
BT ekipmanı için kullanılabilir alanı en üst düzeye çıkaran esnek montaj
seçenekleri.
Bilgi işlem çözüm ihtiyaçlarınızı destekleyen rafı oluşturmak için eksiksiz seçenek
ve aksesuar dizisi.

Hewlett Packard Enterprise Avantajı
HPE G2 Enterprise Serisi Raflar; HPE Sunucu, Depolama ve Ağ teknolojisi
çözümleri ile çalışmak için tasarlanmış ve test edilmişlerdir.
Sunucular ve depolama için satın alınan HPE Temel Bakım hizmetleri raf ve güç
altyapısı ürünlerinizi de kapsar. HPE'nin sizin için avantajı nedir?
HPE yönetim araçları, raftaki tüm ekipmanların bakımına ve yönetimine yardımcı
olur.
Hewlett Packard Enterprise, bilgi işlem iş yükünüze uygun altyapıyı
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oluşturabilmeniz için çok çeşitli raf, güç ve KVM ürünleri sunar.
Hewlett Packard Enterprise, BT alanında satın alma, kurulum, kullanım ve bakım
işlemlerini basitleştirmeye yardımcı olabilir.

Teknik özellikler

HPE 48U 600 mm x 1200 mm G2 Enterprise
Darbeye Dayanıklı Raf

Product Number

P9K52A

Raf kapasitesi

3.000 lb statik, 3.000 lb hareketli

Toplam kabin alanı

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

Statik yük

3.000 lb (1.361 kg)

Dinamik yük

3.000 lb (1.361 kg)

Kapak rengi

Endüstri standardında gömme kilitleme koluyla siyah renkte gümüş desenler ile

Çerçeve rengi

Siyah

Raf yüksekliği

48U

Raf derinliği

120 cm

Raf genişliği

60 cm

Garanti

HPE G2 Enterprise Serisi Raflar 10 yıllık sınırlı garanti kapsamındadır.

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.
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