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HPE SUPERDOME FLEX
280 9,5 MM SATA DAHILI
DVD-ROM OPTIK
SÜRÜCÜSÜ (R4S35A)
Sunucu Optik Sürücüler

GENEL BAKIŞ
HPE ProLiant sunucunuz için bir optik sürücü mü arıyorsunuz?
DVD-RW sürücüsü, 8,5 GB'lık ortamda DVD 4,7 GB okuyabilir.
Aynı zamanda standart damgalı, CD-R ve CD-RW ortamları da
okuyabilir. Bu sürücü, yazılım yardımcı programları aracılığıyla
CD-R, CD-RW, DVD+R/RW ve DVD-R/RW ortamlarına yazmayı
destekler. Microsoft® işletim sistemleri için bu özellik, birlikte
gelen Roxio yazılım diskini kurarak kullanılabilir. Diğer işletim
sistemleri için, ortama yazmak amacıyla işletim sistemine özgü
bir yazılım programı gerekir. DVD-ROM sürücüsü yalnızca CDROM ve CD-R/RW disklerini değil, aynı zamanda DVD-ROM,
DVD-RAM, DVD+R/RW ve DVD-R/RW disklerini de okuyacak
şekilde tasarlanmıştır.

ÖZELLIKLER
Tipik Müşteriler
Yerel yedekleme ya da perakende veya şube yapılandırma arşivlemesi yapmak
isteyenler
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Yerel olarak yazılım veya düzeltme eki yüklemek ya da veri yüklemek isteyenler
Geleneksel disket sürücülerinden daha büyük olan işletim sistemi önyükleme
diskine ihtiyacı olanlar
DVD kapasitesi ile en son optik sürücü desteğe ihtiyacı olanlar

Teknik özellikler

HPE Superdome Flex 280 9,5 mm SATA Dahili DVDROM Optik Sürücüsü

Product Number

R4S35A

Uygulanabilir disk

DVD-ROM DVD-R DVD-R DL DVD+R DL DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM CD-ROM XA CD-ROM
Mod 1 veri diski CD-ROM Mod 2 veri diski CD Ses diski CD-Extra CD-RW CD-R Photo CD CD-I CD-DA

Yükleme mekanizması

Tepsi türü otomatik yükleme

Arabirim

SATA 1.5

Aktarım hızı

DVD-ROM (En fazla 8X) DVD+R/-R (En fazla 8X) DVD+RW (En fazla 8X) DVD-RW (Okuma) (En fazla
8X) DVD-RW (Yazma) (En fazla 6X) DVD+R DL/-R DL (Okuma) (En fazla 8X) DVD+R DL/-R DL
(Yazma) (En fazla 6X) DVD-RAM (En fazla 5X) CD-ROM/-R (En fazla 24X) CD-RW (Yazma) (En fazla
16X)

Dönme süresi (tipik)

15 saniyeden az

Ürün Boyutları (metrik)

12,7 x 27,94 x 40,64 cm

Ağırlık

0,91 kg

Garanti

Bu cihaz için garanti yalnızca parçalar için 1 yıllık garantiden oluşur. Maksimum: Kurulu olduğu HPE
sunucu ürününün kalan garantisi (maksimum üç yıllık sınırlı garanti).

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.

Bir iş ortağı bulun

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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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.
Microsoft, Microsoft Corporation’ın ABD’de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Diğer tüm üçüncü
taraf ticari markaları ilgili sahiplerine aittir.
Resim gerçek üründen farklı olabilir
PSN1012927254TRTR, June, 2022.

