
Digital data sheet

Serwer HPE ProLiant
DL560 Gen9
ProLiant DL Servers

What's new
Obsługa procesorów z rodziny Intel Xeon

E5-4600 v4.
·

Karty sieciowe HPE 25GbE charakteryzują

się przełomową wydajnością – 2,5 raza

większą niż karty poprzedniej generacji

10GbE – oraz niższym kosztem całkowitym

i skalowalnością do 100 Gb/s. [3]

·

Moduły HPE DDR4 SmartMemory 2400

MHz dla większej wydajności przy

obciążeniach aplikacji intensywnie

przetwarzających dane

·

Oprogramowanie HPE OneView 3.0 do

serwerów stelażowych HPE ProLiant (DL)
·

Overview
Poszukujesz zagęszczonego, ale wysoce skalowalnego serwera
do obsługi aplikacji i wirtualizacji w centrum przetwarzania
danych? HPE ProLiant DL560 Gen9 jest czterogniazdowym
(4S) serwerem o wysokiej gęstości i doskonałej równowadze
między wydajnością, zwiększoną skalowalnością i
niezawodnością – wszystko w obudowie 2U. Dzięki obsłudze
najnowszych procesorów Intel® Xeon® E5-4600 v4/v3 serwer
DL560 Gen9 oferuje większą moc obliczeniową, większą
pojemność pamięci masowej, przepustowość we/wy z maks.
siedmioma gniazdami PCIe Gen 3.0, do 3 TB pamięci oraz
inteligentne funkcje i zautomatyzowane zarządzanie za
pomocą oprogramowania HPE OneView i HPE iLO 4. Serwer
DL560 Gen9 idealnie nadaje się do wirtualizacji, konsolidacji
serwerów, baz danych, procesów biznesowych oraz ogólnych
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Gen9 oferuje funkcje zarządzania

infrastrukturą, które zmniejszają jej

złożoność i ułatwiają automatyzację.

HP Trusted Platform Module (TPM) 2.0

zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do

serwerów i bezpiecznie przechowuje

artefakty wykorzystywane do

uwierzytelniania platform serwerowych.

·

zastosowań 4-procesorowych z intensywnym przetwarzaniem
danych w sytuacjach, w których dostosowanie przestrzeni w
centrum przetwarzania danych oraz odpowiednia wydajność
mają nadrzędne znaczenie.

Features
4-gniazdowa wydajność w obudowie 2U o wysokiej gęstości
Dzięki mocy obliczeniowej czterech gniazd procesorów (4S) w obudowie 2U o
wysokiej gęstości serwer HPE ProLiant DL560 Gen9 obsługuje maksymalnie
cztery procesory Intel Xeon E5-4600 v4/v3, z procesorem E5-4600 v4
zapewniającym nawet o 21%[1] większą wydajność i wyposażonym w o 22%[1]
większą liczbę rdzeni i pamięci podręcznej niż w poprzedniej generacji.

Kontrolery HPE Flexible Smart Array i HPE Smart SAS HBA z obsługą maks. 4
GB FBWC zapewniają możliwość wyboru optymalnego kontrolera 12 Gb/s
najlepiej dostosowanego do danego środowiska. W połączeniu z wbudowanym
kontrolerem SATA HPE Dynamic Smart Array B140i odpowiadającym za
uruchamianie, dane i nośniki.

Pamięć HPE DDR4 SmartMemory zapewnia większą wydajność i
energooszczędność przy jednoczesnym zapobieganiu utracie danych i krótszych
przestojach oraz lepszej korekcji błędów. Obsługa do 3 TB pamięci DDR4 (48
gniazd DIMM) z prędkością nawet 2400 MHz i wzrostem wydajności nawet o
23%[2].

Serwery HPE i moduły sieciowe 25GbE[3] umożliwią poprawę wydajności
centrów danych przy niższym całkowitym koszcie posiadania niż w przypadku
modułów 10GbE.

Nowe możliwości w zakresie rozbudowy i wydajności dla różnych
obciążeń pracą
Serwer HPE ProLiant DL560 Gen9 obsługuje do siedmiu gniazd rozszerzeń PCIe
3.0 na procesory graficzne i karty sieciowe, oferując zwiększoną przepustowość
we/wy i możliwości rozbudowy.

Zaprojektowana od nowa obudowa o większej pojemności oferuje do 24
napędów SFF HP SmartDrive i opcje technologii NVMe; wraz z opcjonalną
uniwersalną kieszenią na nośniki HP, co zapewnia maksymalną wydajność,
pojemność i niezawodność na potrzeby różnych klientów i obciążeń — w
odpowiedniej cenie.

Możliwość wyboru pomiędzy wbudowanym interfejsem 4×1GbE, samodzielnymi
kartami HP FlexibleLOM PCIe 1GbE, 10GbE lub 25GbE [3] zapewnia elastyczność
przepustowości sieciowej i sieć szkieletową, umożliwiając adaptację do
zmieniających się potrzeb biznesowych.

Obsługa maks. dwóch zasilaczy HPE Common Slot 1200 W lub 1500 W zapewnia
większą nadmiarowość i ograniczenie przestojów.

Maksymalne wskaźniki wydajności w rozbudowywanych
środowiskach
Serwer HPE ProLiant DL560 Gen9 wspiera wyższe standardy temperatury
otoczenia ASHRAE A3 i A4 [4], pomagając obniżyć koszty chłodzenia.

Zasilacze HPE Common Slot o wysokiej sprawności do 94% (Platinum Plus) i
obsługa technologii HPE Power Discovery Services.

Łatwo dostępne funkcje zainspirowane pomysłami klientów obejmują:
poprawioną konstrukcję obudowy zapewniającą łatwe serwisowanie, wentylatory
i napędy podłączane podczas pracy, opcjonalne rozwiązanie SID do kontroli
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stanu systemu i monitorowania elementów oraz kod referencyjny do szybkiego
dostępu do informacji o produkcie.

Elastyczne zarządzanie infrastrukturą i szybsze świadczenie usług
informatycznych
Oprogramowanie HPE OneView na serwerze HPE ProLiant DL560 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 Unified
Extensible Firmware Interface (UEFI), lokalna i zdalna alokacja zasobów z
rozwiązaniem Intelligent Provisioning i zestawami narzędzi Scripting Toolkit.

Wbudowane funkcje zarządzania pozwalają zdalnie, pozapasmowo wdrażać,
monitorować i obsługiwać serwer dzięki technologii HPE iLO, a także
optymalizować aktualizacje oprogramowania układowego i sterowników oraz
zredukować przestoje za pośrednictwem narzędzia Smart Update, obejmującego
rozwiązania SUM (Smart Update Manager) i SPP (Service Pack for ProLiant).
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Technical specifications Serwer HPE ProLiant DL560 Gen9

Rodzaj procesora Rodzina produktów Intel® Xeon® E5-4600 v4
Rodzina produktów Intel® Xeon® E5-4600 v3

Liczba procesorów 4 lub 2 lub 1

Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora 22, 18, 16, 14, 12, 10, 8 lub 6

Pamięć podręczna procesora 25 MB L3
30 MB L3
35 MB L3
40 MB L3
45 MB L3
55 MB L3

Szybkość procesora 2,9 GHz

Konfiguracja obudowy (pełna) 2U

Obudowa Stelaż

Typ zasilacza (2) gniazda Common Slot

Gniazda rozszerzeń maksymalnie (7) – szczegółowe informacje są dostępne w Skróconych specyfikacjach

Maks. pojemność pamięci 3,0 TB

Gniazda pamięci 48 gniazd DIMM
Maksymalnie

Typ pamięci DDR4 SmartMemory

Funkcje ochrony pamięci Zaawansowane ECC i ochrona adresów/parzystości modułów DIMM
Tryb pamięci zapasowej online
Tryb pamięci Lock Step

Opis napędu (24) SFF SAS/SATA/SSD
Obsługa technologii NVMe z użyciem wnęki Express spowoduje ograniczenie maks. dostępnej
pojemności napędów.

Cechy wentylatorów systemowych Nadmiarowe, podłączane podczas pracy w standardzie

Karta sieciowa (1) karta sieciowa Ethernet 331FLR 1 Gb, 4 porty na kontroler lub
Karta sieciowa 533FLR-T FlexFabric 10 Gb, 2 porty na kontroler
W zależności od modelu

Kontroler pamięci masowej Kontroler Dynamic Smart Array B140i
Kontroler Smart Array P440ar
Kontroler Smart Array P840
W zależności od modelu

Zarządzanie infrastrukturą iLO Management (w standardzie), Intelligent Provisioning (w standardzie), iLO Advanced (opcjonalnie),
HP OneView Advanced (opcjonalnie), HP Insight Control (opcjonalnie)

Gwarancja 3/3/3 – gwarancja na serwer obejmuje 3 lata gwarancji na części, 3 lata gwarancji na robociznę oraz 3 lata
pomocy technicznej 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=c04601214

hpe.com/services

[1] Szacunkowe dane firmy Intel na sierpień 2015 r. Wyniki zostały oszacowane na podstawie wewnętrznych analiz

firmy Intel i mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie różnice dotyczące specyfikacji sprzętowej,

oprogramowania systemu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na rzeczywistą wydajność. Oprogramowanie i

obciążenia używane przy okazji testów wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem mikroprocesorów

Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, są przeprowadzane z użyciem określonych systemów

komputerowych, podzespołów, oprogramowania, operacji i funkcji. Wszelkie zmiany w zakresie tych czynników

mogą mieć wpływ na wyniki. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w

porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami

wydajności.

[2] O 23% większa wydajność serwerów firmy HPE podczas użytkowania pamięci DIMM o zbliżonej pojemności

wporównaniu z serwerami innych producentów z pamięcią DDR4. Wg szacunków wewnętrznych laboratoriów

HPE, marzec 2016 r.

[3] 25G/10G oznacza 2,5-krotny wzrost wydajności dla 25 G w porównaniu do 10 G. Dane wg szacunków

wewnętrznych laboratoriów HPE. Karty sieciowe HPE 25GbE mogą być dostępne w drugiej połowie 2016 r. dla

serwerów HPE ProLiant DL560 Gen9.

[4] Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.hpe.com/servers/ASHRAE.
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