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HPE SYNERGY
INTERCONNECT LINK
CABLES
Kabel Sinergi

GAMBARAN UMUM
Bagaimana jika Anda dapat menghubungkan modul
interkoneksi utama dan satelit HPE Synergy dengan
fleksibilitas untuk menggunakan kabel tembaga atau optik?
HPE Synergy Interconnect Link Cable dirancang untuk
composable fabric HPE Synergy yang menghubungkan
kumpulan-kumpulan sumber daya komputasi. Ini
menghubungkan beberapa bingkai dengan menyambungkan
modul utama ke modul satelit. Ini memberi Anda fleksibilitas
untuk memilih kabel direct attach copper (DAC) atau active
optical cable (AOC) dengan panjang yang berbeda.

FITUR
Memfasilitasi Reduksi Rasio Tetap Interkoneksi untuk Mengurangi
Biaya dan Kerumitan
HPE Synergy Interconnect Link Cable dirancang khusus untuk HPE Synergy
Composable Infrastructure. Kabel ini memungkinkan HPE composable fabric
memperluas konektivitas dari bingkai utama ke bingkai satelit.
Arsitektur utama/satelit yang diaktifkan melalui HPE Synergy Interconnect Link
Cable menawarkan ROI yang lebih baik karena konsolidasi dan pengumpulan
semua lalu lintas, sehingga mengurangi jumlah interkoneksi dan kabel/opsi yang

Lembar data

Page 2

sesuai.

Opsi AOC dan DAC untuk Menghubungkan HPE Synergy Primary
Module ke Modul Satelit
HPE Synergy Interconnect Link Cable menyediakan koneksi 120 Gb untuk
arsitektur satelit utama HPE.
Kabel AOC dapat memberikan bobot yang rendah, radius lengkung yang kecil,
konsumsi daya yang rendah, dan kemudahan instalasi dan dapat digunakan
hingga 15m.
Kabel DAC menyediakan solusi murah untuk konektivitas jarak pendek hingga
2.1m.

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.

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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