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Serwer HPE ProLiant
DL180 Gen9
ProLiant DL Servers

What's new
Build a fully functional server with ClearOS

that is just right for you at no upfront cost.

For more information, check the ClearOS

link on the right.

·

Overview
Poszukujesz ekonomicznego serwera, który nadąży za tempem
przyrostu danych, jednocześnie oferując opcje łatwego
zarządzania i zwiększania wydajności? Serwer HPE ProLiant
DL180 Gen9 to zoptymalizowany serwer 2U, zaprojektowany z
myślą o odpowiednim zrównoważeniu możliwości rozbudowy,
wydajności, niezawodności i łatwości zarządzania – a to
wszystko w kompaktowej obudowie, co czyni z niego idealną
platformę dla małych i średnich firm oraz dużych
przedsiębiorstw korzystających z aplikacji spójnych z „nowym
stylem IT”, takich jak Hadoop, aplikacje chmurowe i mobilne,
które wymagają odpowiedniego połączenia mocy obliczeniowej
i pamięci masowej.
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Features
Skalowalność i wydajność zgodne z najnowszymi standardami i
spełniające rosnące wymogi centrów danych
Serwer HPE ProLiant DL180 Gen9 oferuje znaczną ilość pamięci masowej na
żądanie w konfiguracjach obejmujących od (4) do (12) napędów LFF lub od (8)
do (16) napędów SFF HPE SmartDrive, z możliwością instalacji napędów LFF
niepodłączanych podczas pracy, w przystępnej cenie.

It supports up to two Intel® Xeon® processor E5-2600 v3/v4 processors with up
to (12) cores and (16) DIMM slots of HPE DDR4 SmartMemory offering improved
performance and efficiency.

Standardowy interfejs 2x1GbE i wybór kart HPE FlexibleLOM lub samodzielnych
kart PCIe 1GbE lub 10GbE zapewnia elastyczność przepustowości sieciowej i
światłowodowej, umożliwiając rozwój i dostosowanie się do zmieniających się
potrzeb biznesowych.

Do sześciu gniazd PCIe 3.0 na karty rozszerzeń umożliwia obsługę szerokiej
gamy procesorów graficznych i kart sieciowych, oferując zwiększoną
przepustowość modułów we/wy i możliwość łatwej rozbudowy.

Wbudowany kontroler SATA HPE Dynamic Smart Array B140i do obsługi
procesów uruchamiania i danych. Możliwość wyboru kontrolerów HPE Smart
Array o większej wydajności i dostępności danych z technologią 12 Gb/s SAS lub
kart HPE Smart HBA oferujących niezawodną, wydajną łączność SAS
obsługującą tryb HBA lub prosty tryb RAID.

Duża dostępność i wydajność dla środowisk pamięci masowej o
dużym zagęszczeniu
Serwer HPE ProLiant DL180 Gen9 obsługuje technologię HPE SmartDrive, która
ułatwia serwisowanie i zapobiega utracie danych dzięki takim funkcjom, jak
samoczynnie definiowane diody LED i ikonka Do Not Remove (Nie usuwać).

Technologia HPE SmartMemory zapobiega utracie danych i przestojom dzięki
usprawnionym funkcjom usuwania błędów. Obsługa do 512 GB pamięci 2133
MHz zapewnia wzrost wydajności nawet o 14% [1].

Nadmiarowe zasilacze HPE poziomu wejściowego z certyfikatem 80 PLUS
zapewniają do 92% sprawności, co w połączeniu z rozwiązaniami HPE do
zarządzania zasilaniem pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej.

Rozwiązanie poprawia standard temperatury otoczenia zgodnie z wymogami
ASHRAE A3 i A4 [2], pomagając klientom obniżyć koszty chłodzenia.

Konfiguracje serwerów z certyfikatem ENERGY STAR® są przykładem ciągłego
zaangażowania firmy HP we wspieranie klientów w oszczędzaniu energii i
pieniędzy.

Elastyczne zarządzanie infrastrukturą i szybsze świadczenie usług
informatycznych
Oprogramowanie HPE OneView na serwerze HPE ProLiant DL180 Gen9
zapewnia funkcje zarządzania infrastrukturą na potrzeby łatwej automatyzacji
serwerów, pamięci masowych i modułów sieciowych.

Spersonalizowany panel sterowania online pozwalający monitorować stan
infrastruktury konwergentnej i zarządzać wsparciem technicznym za
pośrednictwem oprogramowania HPE Insight Online.

Konfiguracja w trybie uruchamiania za pośrednictwem interfejsu UEFI, lokalna i
zdalna alokacja zasobów z użyciem narzędzi Intelligent Provisioning i Scripting
Toolkit.

Wbudowane funkcje zarządzania pozwalają zdalnie, pozapasmowo wdrażać,
monitorować i obsługiwać serwer dzięki technologii HPE iLO.
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Rozwiązanie Smart Update obejmujące moduły SUM (Smart Update Manager) i
SPP (Service Pack for ProLiant) umożliwia optymalizację aktualizacji
oprogramowania układowego i sterowników oraz redukcję przestojów.
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Technical specifications Serwer HPE ProLiant DL180 Gen9

Rodzaj procesora Rodzina produktów Intel® Xeon® E5-2600 v3
Rodzina produktów Intel® Xeon® E5-2600 v4

Liczba procesorów 1 lub 2

Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 lub 4

Pamięć podręczna procesora 10 MB L3
 15 MB L3
20 MB L3
25 MB L3
30 MB L3
35 MB L3
40 MB L3
45 MB L3

Szybkość procesora 3 GHz

Konfiguracja obudowy (pełna) 2U

Obudowa Stelaż

Typ zasilacza (2) klasy Entry

Gniazda rozszerzeń maksymalnie (6) – szczegółowe informacje można znaleźć w Skróconych specyfikacjach

Maks. pojemność pamięci 1 TB

Gniazda pamięci 16 gniazda DIMM

Typ pamięci DDR4 SmartMemory

Opis napędu (4) napędy LFF SAS/SATA/SSD lub
(12) napędów LFF SAS/SATA/SSD
(8) napędów SFF SAS/SATA/SSD lub
(16) napędów SFF SAS/SATA/SSD
Podłączane podczas pracy i/lub niepodłączane podczas pracy, w zależności od modelu

Cechy wentylatorów systemowych Niepodłączane podczas pracy, nadmiarowe (opcjonalne)

Karta sieciowa Karta sieciowa Ethernet 1 Gb 361i, 2 porty na kontroler i/lub
Opcjonalny moduł FlexibleLOM na karcie nośnej
W zależności od modelu

Kontroler pamięci masowej (1) macierz Dynamic Smart Array B140i i/lub
(1) karta HBA H240 i/lub
(1) macierz Smart Array P840
W zależności od modelu

Zarządzanie infrastrukturą iLO Management (w standardzie), Intelligent Provisioning (w standardzie), iLO Essentials (opcjonalnie),
iLO Scale-Out (opcjonalnie), iLO Advanced (opcjonalnie)

Gwarancja Gwarancja 3/1/1 na serwer obejmuje 3 lata gwarancji na części, rok gwarancji na robociznę i rok gwarancji
na pomoc techniczną w miejscu instalacji. Dodatkowe informacje na temat globalnej, ograniczonej
gwarancji i pomocy technicznej są dostępne pod adresem: www.hpe.com/services/support. Dodatkową
pomoc techniczną i usługi Hewlett Packard Enterprise dla danego produktu można wykupić lokalnie.
Informacje na temat dostępności rozszerzonych usług i kosztu ich zakupu są dostępne pod adresem
www.hpe.com/services/support.
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Additional resources

QuickSpecs

hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx

?docname=c04346227

hpe.com/services

[1] Porównanie z zastosowaniem pamięci DIMM o zbliżonej pojemności obejmujące serwery HPE i serwery innych

producentów z DDR4, lipiec 2014 r.

[2] Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.hp.com/servers/ASHRAE.

[3]

Kup teraz:
findapartner.hpe.com/
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