Lembar data

HPE FLEXFABRIC 10GB 2PORT FLR-SFP+ 57810S
ADAPTER (700751-B21)
Host Adapters

GAMBARAN UMUM
Apakah Anda mencari adaptor Ethernet 10 Gb dengan
fleksibilitas yang dapat dikonfigurasi untuk mempersiapkan
infrastruktur server hibrida baru? Peningkatan beban kerja
pusat data memberikan tekanan pada server I/O. HPE
FlexFabric 10Gb 2-port FLR-SFP+ 57810S Adapter
meningkatkan throughput untuk HPE ProLiant DL dan SL
Server series dengan menggunakan form factor HPE
FlexibleLOM yang inovatif untuk menawarkan port ganda
dalam konfigurasi adaptor SFP+ yang mencakup fungsi
penyimpanan I/O baru, sehingga menjadi Adaptor Jaringan
Konvergensi penuh. Ini adalah solusi pilihan lingkungan
komputasi beban kerja intensif. Jika Anda mencari Adaptor 10
GbE, HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-SFP+ 57810S Adapter
menawarkan semua yang Anda butuhkan, ditambah fitur-fitur
canggih yang termasuk dalam seri FlexFabric untuk
menyederhanakan topologi jaringan dan penyimpanan Anda.
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FITUR
Mempercepat Kinerja Server
HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-SFP+ 57810S Adapter meningkatkan
performa jaringan dengan throughput 10 Gbe laju jalur penuh di semua port.
Memberikan peningkatan kinerja server dengan mengirimkan offload hardware
penuh untuk lalu lintas penyimpanan.

Kemampuan Virtualisasi Kuat
HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-SFP+ 57810S Adapter memberikan dukungan
Virtualisasi I/O Root Tunggal (SR-IOV) untuk memungkinkan beberapa sistem
operasi berbagi interkoneksi fisik.
Meningkatkan manajemen dan efisiensi jaringan dengan dukungan untuk
tagging VLAN.

Menyederhanakan Penggunaan dan Manajemen
Membuat solusi Ethernet BroadcomQLogic yang tersedia di berbagai platform
server HPE.
Menggabungkan manajemen NIC dan penyimpanan arsitektur HPE ProActive
Insight.

Partisi Jaringan untuk Mengurangi Penyebaran Jaringan dan
Memanfaatkan Bandwidth Penuh
Memungkinkan administrator untuk mengonfigurasi adaptor 10 Gb menjadi
empat partisi dan fungsi fisik terpisah.Hilangkan beberapa NIC, HBA, dan kabel
yang menggabungkan beberapa koneksi ke satu adaptor jaringan.
Ideal untuk pelanggan di lingkungan server virtual dengan memungkinkan
mereka untuk menyegmentasikan koneksi kinerja tinggi dan menyediakan
jumlah bandwidth jaringan yang tepat untuk aplikasi.
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Spesifikasi Teknis

HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-SFP+ 57810S
Adapter

Product Number

700751-B21

Teknologi

Prosesor jaringan

Prosesor jaringan

QLogic 57810S

Kecepatan data

10Gb

Jenis bus

PCIe Gen2 x8

Form factor

A-LOM

Daya

Khas - Maks N/A - 9,0W

Jenis server yang didukung

ProLiant servers

Kepatuhan IEEE

802.3, 802.3ae, 802.3x, 802.2x, 802.3ad, 802.1Qaz, 802.1Qau, 802.1Qbb,802.1Qbg, 802.1ax

Sistem operasi yang kompatibel

Microsoft Windows Server 2008, Server 2008R2, dan HPC Server 2008, 32 dan 64-bit
Microsoft Windows Server Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux 5.7 dan 6.1
SLES 10 dan 11
VMware 4.1u2 dan 5.0u1
Solaris 10

Dimensi Produk (metrik)

6,2 x 16,76 x 13,79 cm

Berat

0,45 kg

Jenis konektor

SFP+

Kabel yang Didukung

Active Optical Cable (AOC) Direct Attach Copper (DAC)

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.

·
·
·
·

Berikan saran, buat desain, dan lakukan
transformasi
Terapkan
Integrasi dan migrasi
Operasikan dan tingkatkan

·
·
·
·

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.

Hubungi kami untuk mengetahui
ketersediaan yang ada

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.
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Suku Cadang dan Bahan: HPE akan menyediakan suku cadang dan bahan pengganti yang didukung HPE yang diperlukan untuk
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