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What's new
Rodzina procesorów Intel E7-4800/8800

v4 oferuje niezrównaną wszechstronność

przy różnych obciążeniach

·

Moduły pamięci HPE DDR4 2400 MHz

zapewniają większą wydajność dla

obciążeń aplikacji intensywnie

przetwarzających dane

·

Karty sieciowe HPE 25 Gigabit Ethernet (25

GbE) charakteryzują się przełomową

wydajnością – 2,5 raza większą niż karty

poprzedniej generacji 10 GbE – oraz

niższym kosztem całkowitym i

skalowalnością do 100 Gb/s

·

Overview
Twoja firma wymaga szybkich analiz, obsługi większej liczby
użytkowników i bezkompromisowej dostępności? Serwer HPE
ProLiant DL580 Gen9 jest standardowym, 4-gniazdowym (4S)
serwerem x86 zapewniającym znakomitą wydajność, wysoką
niezawodność i dostępność oraz zaawansowane możliwości
konsolidacji i wirtualizacji. Serwer DL580 Gen9 obsługuje
procesory Intel® Xeon® E7-4800/8800 v4/v3, zapewniając
większą wydajność, maks. 6 TB pamięci, większą
przepustowość we/wy (9 gniazd PCIe Gen 3.0) oraz prędkości
SAS rzędu 12 Gb/s. Serwer DL580 Gen9 jest wyposażony w
zabezpieczenia i funkcje ochrony danych zapewniające
odporność systemu, na których Twoja firma może polegać.
Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań o znaczeniu
krytycznym dla firmy, analityki biznesowej oraz zarządzania
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HP Trusted Platform Module (TPM) 2.0

zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do

serwerów i bezpiecznie przechowuje

artefakty wykorzystywane do

uwierzytelniania platform serwerowych

·
bazami danych. Bez względu na to, czy potrzebujesz rozwiązań
o wysokim stopniu wirtualizacji czy rozwiązań w chmurze,
inteligencja i prostota automatycznego zarządzania za pomocą
rozwiązań HPE OneView i HPE iLO 4 zapewnią elastyczność
firmy i zmniejszą koszty zarządzania infrastrukturą.

Features
Znakomita wydajność i skalowalność
Serwer HPE ProLiant DL580 Gen9 zapewnia nawet o 26%[1] większą wydajność
procesora z procesorami Intel Xeon E7-4800/8800 v4/v3 niż poprzednia
generacja.

Technologia HPE SmartMemory zapobiega utracie danych i przestojom dzięki
usprawnionym funkcjom usuwania błędów. Obsługa maks. 6 TB pamięci DDR4
(96 gniazd DIMM) z prędkością nawet 2400 MHz i wzrostem wydajności nawet o
23%[2]. Idealne rozwiązanie do wielkoskalowych obliczeń w pamięci oraz
wirtualizacji.

Standardowe wyposażenie w dziewięć gniazd FL/FH PCIe 3.0 na procesory
graficzne oraz wybór samodzielnych kart HPE FlexibleLOM albo PCIe 1 GbE, 10
GbE lub InfiniBand zapewniają elastyczność przepustowości sieci umożliwiającą
dostosowanie i rozbudowę odpowiednio do zmieniających się wymogów
biznesowych.

Nowa konstrukcja kontrolerów HPE Flexible Smart Array i kart HBA HPE Smart
SAS zapewnia możliwość wyboru optymalnego kontrolera 12 Gb/s SAS najlepiej
dostosowanego do danego środowiska. Dodatkowa obsługa akceleratorów PCIe
HPE NVMe do zastosowań mieszanych i o intensywnym zapisie.

Najwyższa dostępność i niezawodność
Serwer HPE ProLiant DL580 Gen9 zapewnia większą dostępność systemu i
mniejsze wymagania serwisowe z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów
dotyczących błędów, diagnostyki błędów oraz wbudowanej nadmiarowości;
wszystkie funkcje rozwiązania DL580 Server Comprehensive Fault Management
and Diagnostics.

Większa niezawodność i lepsza ochrona danych dzięki kontrolerom HPE Smart
Array z rozwiązaniem HPE Secure Encryption, zaawansowanemu tworzeniu kopii
lustrzanych danych oraz technologią HP SmartDrive.

Większe bezpieczeństwo z 4 nowymi poziomami bezpiecznego uruchamiania [3]
i trybem UEFI.

Usługi HPE Proactive Care pomagają klientom w zapobieganiu problemom
przed ich wystąpieniem dzięki integracji pracy bez przestojów oraz wydajności w
ramach spersonalizowanej i uproszczonej obsługi.

Doskonała sprawność i wydajność w środowiskach wymagających
skalowania w pionie
Serwer HPE ProLiant DL580 Gen9 wspiera wyższe standardy temperatury
otoczenia ASHRAE A3 i A4 [4], pomagając obniżyć koszty chłodzenia.

Wysokowydajne zasilacze nadmiarowe HPE Common Slot o mocy maks. 4×1500
W zapewniają sprawność na poziomie do 94% (wersja Platinum Plus), wydajność
zasilania z napięciem wejściowym -48 V prądu stałego oraz obsługę technologii
HPE Power Discovery Services.

Łatwo dostępne funkcje zainspirowane pomysłami klientów obejmują: łatwą w
serwisowaniu przednią kieszeń na procesor/pamięć, wentylatory i napędy
podłączane podczas pracy, opcjonalne rozwiązanie SID do kontroli stanu
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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 DL580 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 HP 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 DL580 Gen9

Rodzaj procesora Rodzina produktów Intel® Xeon® E7-8800 v3
Rodzina produktów Intel® Xeon® E7-4800 v3
Rodzina produktów Intel® Xeon® E7-8800 v4
Rodzina produktów Intel® Xeon® E7-4800 v4

Liczba procesorów 4 lub 3 lub 2

Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 lub 4

Pamięć podręczna procesora L3 60 MB
L3 55 MB
L3 50 MB
L3 45 MB
L3 40 MB
L3 35 MB
L3 30 MB
L3 25 MB
L3 20 MB

Szybkość procesora 3,2 GHz

Konfiguracja obudowy (pełna) 4U

Obudowa Stelaż

Typ zasilacza (4) gniazda Common Slot

Gniazda rozszerzeń maksymalnie (9) – szczegółowe informacje można znaleźć w Skróconych specyfikacjach

Maks. pojemność pamięci 6 TB

Gniazda pamięci 96 gniazd DIMM
Maks.

Typ pamięci DDR4 SmartMemory

Funkcje ochrony pamięci Ścieżka odzyskiwania MCA
Patrol Scrubbing i Demand Scrubbing
Tryb pamięci Lock Step
Tryb pamięci zapasowej online
Zaawansowane ECC i ochrona adresów/parzystości modułów DIMM

Opis napędu (10) SFF SAS/SSD
Obsługa technologii NVMe z użyciem wnęki Express spowoduje ograniczenie maks. dostępnej
pojemności napędów.

Dyski twarde w zestawie (10) SFF SAS/SSD
NVMe support via Express Bay will limit max drive capacity

Cechy wentylatorów systemowych Nadmiarowe, podłączane podczas pracy w standardzie

Karta sieciowa Karta sieciowa 10 Gb 534FLR-SFP FlexFabric, 2 porty na kontroler lub
Karta sieciowa Ethernet 1 Gb 331FLR, 4 porty na kontroler
W zależności od modelu

Kontroler pamięci masowej Macierz Smart Array P830i/2 GB FBWC lub
Macierz Smart Array P830i/4 GB FBWC
W zależności od modelu

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



Digital data sheet Page 5

Gwarancja 3/3/3 - Server Warranty includes three years of parts, three years of labor, three years of onsite support
coverage. Additional information regarding worldwide limited warranty and technical support is available
at: http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/warranty/index.html Additional HP support
and service coverage for your product can be purchased locally. For information on availability of service
upgrades and the cost for these service upgrades, refer to the HPE website at http://www.hp.com/support

Additional resources

QuickSpecs

hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx

?docname=c04601208

hpe.com/services

[1] Pomiary przeprowadzone w firmie Intel, porównujące wyniki na platformie z dwoma procesorami E7-8800 v3 z

E7-8800 v4.

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

w porównaniu z serwerami innych producentów z pamięcią DDR4. Wg szacunków wewnętrznych laboratoriów

HPE, marzec 2016 r.

[3] Bezpieczne uwierzytelnianie uruchamiania obejmujące wszystkie sterowniki UEFI, wszystkie aplikacje UEFI,

aplikacje uruchamiające system operacyjny oraz moduły jądra systemu Linux. HP Labs, Houston, Teksas, USA,

lipiec 2014 r.

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