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ADAPTADOR HPE
ETHERNET 1GB 4 PORTAS
FLR-T BCM5719 (629135B22)
Host Adapters

VISÃO GERAL
Você precisa de adaptadores de rede de 1 GbE de baixo
consumo de energia e alta densidade de porta para
virtualização e consolidação de servidores? O adaptador HPE
Ethernet 1 Gb de 4 portas FLR-T BCM5719 para
determinados servidores HPE ProLiant contém a próxima
geração de integração Ethernet, oferecendo uma solução de
um chip em um formato FlexibleLOM, que oferece a opção
para atualizações futuras com velocidades de rede de 10GbE.
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Ele oferece desempenho com velocidade de linha completo em
todas as portas com baixo consumo de energia. O adaptador é
ideal para virtualização, segurança, consolidação de servidor,
segmentação de rede e outros aplicativos que exigem o
máximo de rendimento e densidade de porta. O rendimento
agregado total de 4 Gb atende às necessidades de clientes
que querem alta largura de banda. O adaptador oferece
suporte a recursos avançados, como capacidade de
descarregamento para grandes envios e recebimentos, soma
de verificação e segmentação TCP, marcação VLAN, MSI-X,
quadros muito grandes, IEEE 1588, HPE Sea of Sensors 3D, e
recursos de virtualização, como VMware NetQueue e Microsoft
VMQ.

RECURSOS
Projetado para rendimento máximo e alta densidade de porta
FLexibleLOM substituíveis permitem a atualização fácil de 1GbE para 10GbE.
Uma taxa de transferência agregada full duplex de 8 Gb/s por adaptador oferece
um desempenho de rede incrível que melhora os tempos de resposta e alivia os
gargalos.
Descarregamentos abrangentes sem informação de estado otimizam eficiência
host e densidade máquina virtual deixando CPU host disponível para outras
tarefas.
Suporte à virtualização para VMware NetQueue e Microsoft VMQ ajuda a
atender às exigências de desempenho de cargas de trabalho virtuais
consolidadas.
Suporte para MSI/MSI-X oferece benefícios de desempenho para servidores com
vários núcleos, equilibrando a carga de interrupções entre CPUs/núcleos.

Especificações técnicas

Adaptador HPE Ethernet 1Gb 4 portas FLR-T
BCM5719

Product Number

629135-B22

Taxa de dados

1 Gb

Tipo de barramento

PCIe 2 x4

Form factor

ALOM

Para informações técnicas
adicionais, modelos e opções
disponíveis, faça referência ao
QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
O HPE Pointnext Services reúne tecnologia e experiência para ajudar a impulsionar seus
negócios e preparar você para o futuro.

Operational Services da HPE Pointnext Services
O HPE Pointnext Tech Care fornece acesso rápido a especialistas específicos do produto,
uma experiência digital conduzida por IA e orientação técnica geral para ajudar a
promover inovação constante. Reinventamos o suporte de TI do zero para fornecer
respostas mais rápidas e maior valor. A busca incessante do HPE Pointnext Tech Care por
melhores maneiras de fazer as coisas, em vez de apenas corrigir falhas, ajuda você a se
concentrar nos seus objetivos de negócios.
O HPE Pointnext Complete Care é um serviço modular de ambiente de TI da borda à nuvem
que oferece uma abordagem holística para otimizar todo o ambiente de TI e alcançar
resultados de TI e objetivos de negócios estabelecidos por meio de uma experiência
personalizada e focada no cliente. Todos os serviços são prestados por uma equipe
atribuída de especialistas do HPE Pointnext Services.
O HPE Integration and Performance Services ajuda você a personalizar sua experiência
em qualquer estágio do ciclo de vida do seu produto com um menu de serviços baseados
nas necessidades, cargas de trabalho e tecnologias de cada um.

·
·
·
·

Consultoria, projeto e transformação
Implantação
Integração e migração
Operação e melhoria

·
·
·
·

Serviços financeiros
Serviços de gerenciamento greenlake
Retirada de operação e exclusão de
dados
Treinamento de TI e desenvolvimento
pessoal

Outros serviços relacionados
Os HPE Education Services oferecem uma vasta gama de serviços para oferecer suporte à
ampliação da qualificação da sua equipe com as habilidades necessárias para a
transformação digital. Fale com seu representante de vendas HPE ou parceiro de canal
autorizado para tirar dúvidas e ver opções de suporte.
A retenção de mídia com defeito é opcional e permite que você retenha o disco ou
SSD/Flash Drives substituídos pela HPE devido a defeitos.

HPE GREENLAKE
Tome a decisão de compra certa.
Entre em contato com nossos especialistas
em pré-venda.

Chamada para disponibilidade

O HPE GreenLake é a oferta de TI como serviço líder da HPE, que traz a experiência da
nuvem para aplicativos e dados em qualquer lugar — data centers, multinuvens e bordas
— com um modelo operacional unificado. O HPE GreenLake entrega serviços de nuvem
pública e infraestrutura como serviço para cargas de trabalho no local, totalmente
gerenciadas, em um modelo de pagamento conforme o uso.
Se você estiver procurando outros serviços, como soluções de financiamento de TI,
explore-os aqui..
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fornecidos, reparados ou substituídos como parte desses serviços.
A imagem do produto pode ser diferente do produto real
PSN7348782BRPT, May, 2022.

