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u Desempenho elevado com um processador Intel
Xeon E5‑2620v3 (2,4 GHz, 6 núcleos, 15 MB, 85 W)

u DIMMs (RDIMMs) registados de 16 GB (4 x 4 GB)
PC4-1866 (DDR4- 2133P)

u 1 adaptador de servidor Gigabit de quatro portas

u Bastidor 2U para implementação em bastidor de 19
polegadas

u Proteção pelos serviços de suporte HP

O modelo de desempenho do servidor
HP ProLiant DL380p Gen9 (Geração 9) com maior
flexibilidade de configuração, elevado desempenho e
design líder de eficiência energética oferece a solução
perfeita para aplicações de vídeo exigentes.

Generalidades (sistema)

O HP ProLiant DL380p Gen9 foi concebido para
proporcionar fiabilidade, acessibilidade, facilidade de
manutenção e para proteger o seu investimento. Este
servidor versátil e otimizado para encaixe em bastidor
equilibra eficiência e desempenho, facilitando a gestão
e tornando-a mais eficaz, sendo plataforma única para
lidar com uma grande variedade de cargas de trabalho
corporativas.
Aumento significativo de desempenho dos
processadores Intel Haswell E5-2620v3 e
funcionalidades de poupança de energia, tais como os
sistemas de classificação ENERGY STAR e as fontes de
alimentação de ranhura flexível HP com 96% de
eficiência (Titanium) para reduzir os custos
energéticos.

Principais funções e vantagens
• Série Intel Xeon E5‑2600v3 com tecnologia Intel

SpeedStep melhorada: a tecnologia Intel SpeedStep
melhorada é uma forma avançada de obter elevado
desempenho e responder às necessidades de
poupança energética

• Controlador de memória integrado, Turbo Boost,
tecnologias de alimentação inteligentes e Trusted
Execution Technology

• Quatro canais por processador, 12 ranhuras DIMM
por processador e 3 DIMMs por memória DDR4 de
canal com um máximo de 1,5 TB de memória

• HP SmartMemory: a HP SmartMemory aumenta a
qualidade e a fiabilidade da memória, oferece funções
de desempenho e melhora a eficiência energética

• Solução SmartStorage da HP, até mais 200% de
desempenho com as SmartDrives da HP, Smart Array
HP

• Diagnósticos sempre ativos Active Health,
diagnósticos de causa principal cinco vezes mais
rápidos

• Fornece uma proteção de dados completa com o
controlador de armazenado incorporado HP Smart
Array P440ar/2G

• Configurações de servidor HP ProLiant DL380p Gen9
con certificação ENERGY STAR

• Instalação rápida com novas calhas deslizantes
universais sem a utilização de ferramentas e acesso
rápido ao servidor devido às alavancas de libertação
rápida

• Dispõe de monitorização contínua do estado de
funcionamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana,
com o Active Health System da HP que regista a 100%
as alterações de configuração e ajuda a acelerar a
análise de problemas com a Assistência e Suporte da
HP



• A otimização de energia automatizada melhora a
capacidade do servidor de analisar e responder aos
dados do "mar de sensores 3D" dentro do servidor,
bem como identificar automaticamente a localização
e o inventário através do Insight Control da HP para a
otimização máxima da carga de trabalho em todo o
centro de dados

• Controlo preciso das ventoinhas do servidor para
direcionar o arrefecimento e reduzir a alimentação
desnecessária das ventoinhas com o primeiro
conjunto 3D de sensores de temperatura que faz
parte da exclusiva Thermal Discovery da HP

O HP ProLiant DL380p Gen9 mantém-se fiel ao seu
passado de excelência em engenharia e proporciona
um desempenho superior com consolidação
melhorada em relação a servidores da geração
anterior. Maior flexibilidade, tempo de funcionamento
de nível empresarial, funções de gestão avançadas,
série mais recente de processadores e densidade 2U
fazem com que seja adequado para aplicações de
vídeo exigentes.
O servidor foi concebido para aplicações de vídeo de
elevado desempenho que exigem alta disponibilidade
e redundância. Graças às ventoinhas e fontes de
alimentação hot plug, proporciona uma elevada
disponibilidade do sistema, reduzindo os períodos de
indisponibilidade não planeados devido a falhas do
hardware, enquanto o controlador de armazenamento
oferece uma proteção do sistema operativo RAID-1
interna.
Graças a um processador inovador de Intel Xeon
E5-2620v3 de seis núcleos e última geração (2,4 GHz,
6 núcleos, 15 MB, 85 W) e módulos DIMMs registados
de 16 GB (4 x 4 GB) PC4‑1866 (DDR4‑2133P),
proporciona o desempenho, a escalabilidade e o
suporte para aplicações com elevadas exigências de
memória em ambientes empresariais de pequena a
média dimensão.
Para além disso, os serviços de suporte da HP
protegem o servidor com uma garantia no local de 3
anos (dia útil seguinte). Está disponível um nível
avançado de serviço opcional durante 3 anos com 4
horas, 24 horas por dia e 7 dias por semana (consulte
a nota abaixo).
O HP ProLiant DL380p Gen9 é fornecido numa versão
2U de 19 polegadas para montagem em bastidor com
um sistema de calhas de implementação rápida,
incluindo calhas universais deslizantes. A versão para
montagem em bastidor permite aceder a todos os
componentes do sistema, facilitando a manutenção no
seu interior.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE DL380 G9 Server

RoHS HP Compliance with RoHS directives
2012

Planeamento

O DL380 Gen9 Management Server satisfaz os
requisitos de desempenho e memória para ambientes
empresariais de pequena a média dimensão. Consulte
as respetivas folhas de dados da aplicação para obter
informações detalhadas.

Seleção do idioma
O servidor de gestão está disponível em duas
localizações padrão:

• DL380 Gen9 Management Server (MHW‑S380R9‑SC),
teclado/localização para inglês britânico

• DL380 Gen9 Management Server US
(MHW‑S380R9‑SCUS), teclado/localização para inglês
americano

Estão disponíveis teclados opcionais adicionais em
Informações para encomenda.

Peças incluídas

Quantid
ade

Componentes

1 Chassis CTO HP ProLiant DL380p Gen9

1 • Processador Intel Xeon E5‑2620v3 FIO
(2,4 GHz/6 núcleos/15 MB/85 W) para
HP ProLiant DL380p Gen9

4 • Memória HP PC4‑1866 (DDR4‑2133P) de 4 GB
(1 x 4 GB)

1 • Leitor ótico DVD SATA Slim de 12,7 mm da HP

2 • Disco rígido empresarial com uma garantia de 3
anos SC de 146 GB 6 G SAS 15 K rpm SFF (2,5
pol.) da HP

1 • Adaptador 366FLR Ethernet de 1 GB de 4 portas
da HP

2 • Fonte de alimentação AC hotplug de 12 V 500 W
FS da HP

1 • RAID-1 da HP

 • HP iLO 4, HP Intelligent Provisioning integrado

1 MS Windows Server 2012 R2 Standard Edition de 64 bits

1 Suporte HP para hardware, garantia no local de 3 anos, dia
útil seguinte

1 Opcional: suporte a hardware HP de 3 anos, 4 horas (24
horas por dia e 7 dias por semana) ProLiant DL38x(p)
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Nota
O nível de assistência no local no dia útil seguinte
só pode ser oferecido caso o respetivo sistema
tenha sido registado dentro de oito semanas após
a receção. Caso contrário, o serviço será prestado
da melhor maneira possível.
As informações acerca dos detalhes de registo são
disponibilizadas em todos os envios (formulário
de registo) ou no catálogo online de produtos da
Bosch.
Os serviços de assistência no dia útil seguinte não
está disponível em todos os países. Para mais
informações sobre as limitações e exceções,
consulte os detalhes de registo no formulário de
registo.

Especificações Técnicas

Especificações elétricas  

Requisitos de entrada (por
500 W de fonte de
alimentação)

 

• gama de tensões da
linha

100 a 120 Vac, 200 a 240 Vac

• corrente de entrada
nominal

5,8 A a 100 Vac

• 2,8 A a 200 Vac

• frequência nominal
de entrada

50 a 60 Hz

• potência nominal de
entrada

580 W a 100 Vac máx.

 560 W a 200 Vac máx.

Classificação BTU 1979 BTU/h a 100 Vac

 1965 BTU/h a 200 Vac

Potência de saída (por fonte
de alimentação)

 

• potência nominal no
estado contínuo

500 W de 100 a 120 Vac

 500 W de 200 a 240 Vac

• potência máxima de
pico

500 W de 100 a 120 Vac

 500 W de 200 a 240 Vac

Especificações mecânicas  

Dimensões (A x L x P) 8,73 x 44,55 x 73,02 cm
(3,44 x 17,54 x 28,75 polegadas)

Especificações ambientais  

Temperatura de entrada do
sistema

 

• em funcionamento 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) ao nível do
mar com uma redução de altitude de
1,0 °C por cada 304,8 m (1,8 °F por
cada 1000 pés) acima do nível do mar
até um máximo de 3048 m
(10 000 pés), sem contacto direto
contínuo com a luz solar. A variação
máxima é de 10 °C/h (18 °F/h). O limite
superior pode ser limitado pelo tipo e
número de opções instaladas.

 O desempenho do sistema poderá ser
inferior em caso de funcionamento com
a ventoinha avariada ou a uma
temperatura superior a 30 °C (86 °F).

• em inatividade -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). A
variação máxima é de 20 °C/h
(36 °F/h).

Humidade relativa  

• em funcionamento 10 a 90% de humidade relativa (Rh),
28 °C (82,4 °F) de temperatura máxima
de ponto húmido, sem condensação

• em inatividade 5 a 95% de humidade relativa (Rh),
38,7 °C (101,7 °F) de temperatura
máxima de ponto húmido, sem
condensação

Classificação de emissões
(EMC)

 

• Classificação FCC Classe A

• Normas CISPR 22; EN55022; EN55024; FCC
CFR 47,
Pt 15; ICES-003; CNS13438;
GB9254;
K22; K24; EN 61000-3-2; EN
61000-3-3; EN
60950-1; CEI 60950-1

Notas:
• Os dados técnicos gerais do servidor encontram-se

na folha de especificações do modelo DL380p Gen9
da HP (mundial - versão 9 - 1 de junho de 2015).

• Os dados de configuração encontram-se na secção
Peças incluídas.

Hewlett Packard e o logótipo da HP são marcas comerciais registadas da Hewlett Packard.

Todos os direitos reservados. Todos os dados e dimensões têm como referência a folha de

especificações da Hewlett Packard e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Intel e Xeon são marcas registadas da Intel Corporation nos E.U.A e noutros países.

A Energy Star é uma marca registada da U.S. Environmental Protection Agency. Todos os

direitos reservados.
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Como encomendar

DL380 Gen9 Management Server
Servidor de aplicação standard de elevado
desempenho. Inglês britânico
N.º de encomenda MHW-S380R9-SC

DL380 Gen9 Management Server US
Servidor de aplicação standard de elevado
desempenho. Inglês americano
N.º de encomenda MHW-S380R9-SCUS

Acessórios de hardware

Localização DE
Localização (Teclado): Alemanha — Alemão
N.º de encomenda MHW-AWLCK-DE

Localização FR
Localização (Teclado): França — Francês
N.º de encomenda MHW-AWLCK-FR

Localização IT
Localização (Teclado): Itália — Italiano
N.º de encomenda MHW-AWLCK-IT

Localização UK
Localização (teclado): Reino Unido — Inglês britânico
N.º de encomenda MHW-AWLCK-UK

Serviços

Suporte de hardware 3Y4H
Pacote de assistência HP. Tempo de reação de
4 horas, 24 horas por dia/7 dias por semana, 3 anos
(registo necessário)
N.º de encomenda MHW-ASCP-3Y4H
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Representado por:

Portugal: America Latina:    
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com
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