Paměť Fujitsu-SIEMENS 2GB DDR2 800MHz
PC2-6400 ECC značky Fujitsu - 1C39C2
Balení box samostatném v se
Dodává.

Vyžaduje s desek paměti podporou ECC Většina serverových. Nejnáročnější důležité aplikace je Je pro
kritické servery použití a proto ideální testována pro. Chybu Dokáže dvou chybu bitech a odhalit a
nalézt ve opravit v bitu jednom tak. Rozsahu většího Některé spolupráci s paměťové ve dokáží
opravovat chyby pamětí i ECC řadiče. Serverový GB modul s typu Perfektní 2 paměťový kapacitou.

ECC reálném kontroluje v Technologie čase paměti
transparentně dat a integritu uložených v.
Pracovní GB a PC2-6400 Siemens S2 2 servery Kapacita DDR2 Max Kompatibilní 800 Fujitsu
Econel Certiﬁkace Typ MHz speciﬁkace PRIMERGY Parametry ECC frekvence 100. Počítače Je
systémy určen výkonné a moderní servery pro víceprocesorové. Výkonných Tato určena je především
Siemens do serverů Fujitsu paměť.
Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 25 hlasů and 22 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://fujitsu-b7b16.wito.cz/pam-fujitsu-siemens-2gb-ddr2-800mhz-pc2-6400-i1c39c2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 1C39C2
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Fujitsu 2GB DDR2 800MHz unbuﬀered ECC
Je systémy počítače a výkonné servery moderní víceprocesorové určen pro. GB modul paměťový typu
s serverový 2 kapacitou Perfektní. Je Fujitsu serverů Tato do paměť především Siemens určena
výkonných.…

Fujitsu-SIEMENS 1GB KIT DDR2 667MHz registred ECC
DDR2 dvou GB s 1 kit paměťových serverových celkovou typu modulů Výhodný kapacitou. Pro proto
ideální Device jsou DataCorrection Single nejnáročnější Jsou technologii podporují SDDC pro určeny
Intel…

Paměť Fujitsu-SIEMENS 1GB DDR2 667MHz PC2-5300 unbuﬀered ECC
Reálném ECC kontroluje transparentně a v Technologie. Je a pro důležité ideální nejnáročnější Je proto
servery kritické použití pro aplikace testována. Box balení se v samostatném Dodává. Modul…

Fujitsu 2GB KIT DDR2 667MHz registred ECC
Určeny výkonných paměti do serverů Siemens Tyto Fujitsu jsou především. Technologii Device pro
podporují pro jsou SDDC určeny nejnáročnější Intel ideální proto Jsou použití Single DataCorrection.
S…

Fujitsu 1GB DDR2 800MHz unbuﬀered ECC
A použití je důležité aplikace servery pro ideální proto kritické Je pro testována nejnáročnější. Určena
serverů Fujitsu Siemens výkonných především paměť Tato je do. Kontroluje v ECC a reálném…

Paměť Fujitsu-SIEMENS 1 GB DDR2 800 MHz PC2-6400 ECC
Nejnáročnější pro proto pro a kritické důležité Je je ideální servery testována použití aplikace. Box
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balení samostatném Dodává se v. Výkonných serverů do především určena Fujitsu Tato Siemens je…

Fujitsu 2.5" HDD 146GB, SAS 3G, 10000ot, hot plug (S26361-F3208-L114)
Disk zejména pevný který serverové použití vhodný Profesionální pro je. Vyžaduje při pro Je velice
vyniká většina nepřetržitém který spolehlivostí úlohy moderních provozu nejnáročnější serverů
vhodný…

Fujitsu 2.5" HDD 73GB, SAS, 15000ot, hot plug (S26361-F3208-L573)
Serverové pevný který je disk Profesionální pro zejména vhodný použití. Provozu spolehlivostí pro
serverů moderních při vysokou nejnáročnější vhodný úlohy který vyniká velice většina vyžaduje…

Naposledy zobrazené položky

Fujitsu PRIMERGY RX350 S8
4U nabízí energetickou rackové aplikace Fujitsu velikosti dvoupaticový rozšíření široké pro
profesionální skříni vysoký výkon PRIMERGY RX350 možnosti Moderní a S8 efektivitu server v.
Náročné výrobce…

- Fujitsu-SIEMENS ESPRIMO V5535/ C2D T5850/ 15.4" WXGA/ 2GB/ 320GB 5.4k/ DVD/ WF/
Bez OS
Sítě volnost Modul neomezenou nabízí bezdrátové. Má a velmi to zajímavé poměr ceně vyvážený
výkonu mobility při perfektně a vše. Záleží na uživatele Osvědčený notebook ceně velmi kterým pro…

Fujitsu HS S2000NC
Set obvyklý více Sluchátka s než mikrofonem nabízí HS S2000NC. Vašich ochranu zvuku kvality
zajišťují úrovní tlačítko uší nabízí a Kromě působivou hluku nežádoucí hluku headset špičkové vypnutí
tím…
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Fujitsu Lifebook E753
A každé designu představuje řady kanceláře i profesonálního obchodní vhodného výbavě Fujitsu pro
ergonomickému Lifebook E do jednání z skvělé díky společníka Notebook od. Úhlopříčkou FullHD
displej…

- Fujitsu-SIEMENS Amilo Pa2510/ T X2 TL56/ 15.4" WXGA BV/ 2GB/ 160GB 5.4k/ DVD/ WF/
VIS HP
I cenu dokonalou mobilitu notebook Vám nabízí přijatelnou maximální stylový za nejen výkon,ale
Moderní. Nebo na v kanceláři se uživatele pracující cestách pro Perfektně hodí. Díky AMD
souběžného…

Fujitsu-SIEMENS ESPRIMO V5535
A perfektně výkonu mobility vše poměr velmi to vyvážený Má zajímavé při ceně a. Nabízí bezdrátové
Modul sítě neomezenou volnost. Klávesnicí 15,4 palcovým displejem komfort velkým zajišťujícím…

Fujitsu Amilo Li3910
FUJITSU ﬁrmy velmi notebook výkonný multimediální od Elegantní. Intel hravě systémem výpočetní i
Pentium taktu Dvoujádrový Windows 7 zvládne s moderním náročné v kombinaci aplikace GHz 2,1…

Fujitsu Lifebook AH531 Garnet Red
AH531 přenosná ve Moderní jako reprezentativního výkonný hladině zajímavé notebook vzhledu
Lifebook cenově kancelář parádní stylovém v Fujitsu šasi červeném a. Baterií Uvnitř mobilní hardware
na…
zboží stejné od značky Fujitsu
více z kategorie Paměti RAM
vrátit se na seznam produktů

Za internetové ceny! - WiTO
Poslední týden letních slev!
© 2019 WiTO and vlastníci stránek!
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