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u Werkstation voor krachtigste prestaties met de
microarchitectuur van de volgende generatie van
Intel

u Ondersteuning voor vier monitoren (Radeon Pro WX
7100, 8 GB grafische kaart)

u Stille werking met HP-behuizing voor laag
geluidsniveau

u Beschermd door HP Hardware Services, met 3 jaar
ondersteuning op locatie op de volgende werkdag

Dit HP Z440 Management Workstation, dat is voorzien
van het meest recente verwerkings- en I/O-vermogen
van Intel en de meest recente grafische technologie
van toonaangevende producenten op dat gebied, is
ontwikkeld voor videotoepassingen die hoge prestaties
en geavanceerde visualisatie vereisen.
De HP Z440 is voorzien van een slanke 4U-behuizing
met ingebouwde handgrepen die zonder gereedschap
kan worden geopend en gemakkelijk kan worden
ingesteld voor consequent gebruik. Deze gloednieuwe
behuizing die zonder gereedschap kan worden
geopend, biedt een laag geluidsniveau en een enkele
geïntegreerde Gigabit Ethernet-aansluiting voor een
fluisterstille werking. De HP Z440 is zodanig
ontworpen dat de voedings- en koelingskosten worden
geminimaliseerd met de configuraties met ENERGY
STAR-kwalificaties waarbij gebruik wordt gemaakt van
voedingen met 90% rendement. Met de nieuwste Intel
vPro-technologie en de Intel Xeon six-core processor
van de volgende generatie schrikt dit systeem echter
niet terug voor de zwaarste computeruitdagingen:

• Intel Xeon E5-1650 v4 (3,6 GHz, 15 MB cache,
2400 MHz geheugensnelheid, Six-Core, HT, Turbo)

• 8 GB (2 x 4 GB) DDR4 2400 ECC geregistreerd
geheugen

De HP Z440 is een werkstationoplossing die is
gebaseerd op de Intel C612 Chipset en maakt gebruik
van Intel vPro technologie en 8 DIMM-sleuven in de 4-
kanaals-architectuur van het geheugen.
Met 2 x PCI Express Gen3 x16-, 1 x PCI Express
Gen3 x8-, 1 x PCI Express Gen2 x4-, 1 x PCI Express
Gen2 x1- en 1 x Legacy PCI-sleuven, biedt de HP Z440
bandbreedte-interfaces voor hoge prestaties en
toekomstige uitbreidingsmogelijkheden:

• De architectuur van dit managementwerkstation
levert geavanceerde I/O-verwerkingscapaciteit, zodat
ook in de toekomst een hoge verwerkingscapaciteit
kan worden bereikt en aan hoge visualisatie-eisen kan
worden voldaan.

• De hoogwaardige Radeon Pro WX 7100 (8 GB, 4 x
Display Port-aansluitingen) grafische kaart voor 3D
garandeert hoge prestaties en een hoge resolutie voor
een snelle weergave van videogegevens.

Systeemoverzicht

Het Z440 EE Management Workstation is het
krachtigste werkstation dat geschikt is voor het
uitvoeren van de Bosch Security Systems-
softwaretoepassingen.
Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de
datasheets voor de betreffende toepassing.



De Intel microarchitectuur biedt de nieuwste
processortechnieken, met onder andere:

• Ontwerp- en prestatieschaalbaarheid met de Intel
Hyper-Threading-technologie (Intel HT-technologie),
schaalbare cachegroottes, systeemverbindingen en
geïntegreerde geheugencontrollers.

• Dankzij de Hyper-Threading-technologie van Intel met
1 tot meer dan 16 threads die zijn geoptimaliseerd
voor een multi-core processorarchitectuur van de
volgende generatie, kunnen toepassingen waarvoor
hoge prestaties vereist zijn, worden uitgevoerd in de
gangbare computeromgevingen. De Intel Xeon
E5‑1650 v4 biedt maximaal 12 threads.

• De Intel Turbo Boost-technologie levert automatisch
extra prestaties wanneer dat nodig is, door te
profiteren van de rekenkracht van de processor en de
thermische ruimte. Intel Xeon E5‑1650 v4 met
stepping van 2,0 voor turbo boost (max 3,6 GHz).

• Intel vPro-technologie voor maximale, door hardware
ondersteunde beveiliging en beheer.

Certificaten en normen

RoHS Voldoet aan de richtlijn 2011/65/EC voor
beperkingen van gevaarlijke stoffen (RoHS) van de
Europese Unie

WEEE Ontworpen om te voldoen aan de richtlijn
2002/96/EC voor het verwijderen van elektrische en
elektronische apparatuur (WEEE)

ISO 11469
ISO 1043

In het product gebruikte kunststofdelen met een
gewicht van meer dan 25 g zijn gemarkeerd volgens
ISO 11469 en ISO 1043.

 Bevat 0% hergebruikte materialen (uitgedrukt in
gewichtsprocenten)

 Het product is voor >90% recyclebaar indien het aan
het einde van de levensduur op de juiste wijze wordt
afgevoerd.

Goedkeuringen

Regio Naleving van wet- en regelgeving/
kwaliteitsaanduidingen

Europa CE Z440 Declaration of Conformity

Opmerkingen over installatie/configuratie

Taalkeuze
Dit managementwerkstation is leverbaar met vier
opties voor standaardlokalisatie:
MHW-WZ4R4-EEDE Duitse lokalisatie/toetsenbord
MHW-WZ4R4-EEUK Brits-Engelse lokalisatie/
toetsenbord
MHW-WZ4R4-EERU Russische lokalisatie/toetsenbord
MHW-WZ4R4-EEUS Amerikaans-Engelse lokalisatie/
toetsenbord
Extra optionele toetsenborden vermeld onder
Bestelinformatie zijn leverbaar.

Bericht
Op het Bosch Management Workstation is
Microsoft Windows 10 vooraf geïnstalleerd.

Bericht
Het serviceniveau voor de volgende werkdag op
locatie kan alleen worden geboden als het
desbetreffende systeem binnen acht weken na de
ontvangst is geregistreerd. Als dit niet het geval is,
zal de best mogelijke service worden geboden.
Informatie over de registratiedetails wordt
geleverd bij elke verzending (als
registratieformulier) en is tevens te vinden in de
online productcatalogus van Bosch.
Services voor de volgende werkdag zijn niet in elk
land verkrijgbaar. Zie de registratiedetails in het
registratieformulier voor beperkingen en
uitzonderingen.

Technische specificaties

Elektrisch

Voeding 700 W, 90% rendement, aangepaste
PSU (Active Power Factor Correction)

Bedrijfsspanningsbereik 90 tot 269 VAC

Nominaal spanningsbereik 100 tot 240 VAC

 118 VAC

Nominale netfrequentie 50/60 Hz (bij 100 tot 240 VAC)

 400 HZ (bij 118 VAC)

Netfrequentiebereik tijdens
bedrijf

47 tot 66 Hz (bij 100 tot 240 VAC)

 393 tot 407 HZ (bij 118 VAC)

Nominale ingangsstroom 100 tot 240 V bij 9,5 A

 118 V bij 9,5 A

Stroomverbruik in de
slaapstand (zoals
gedefinieerd door
ENERGY STAR) - Suspend
to RAM (S3) (pc direct
beschikbaar)

<15 W

Warmteafvoer (afhankelijk
van configuratie en
software)

1648 BTU/uur standaard (415 kcal/
uur)

 2746 BTU/uur maximaal (692 kcal/
uur)

Voedingsventilator 92 x 25 mm met variabel toerental

ENERGY STAR-kwalificatie Ja

Compatibel met 80 PLUS Ja, 90% rendement
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Elektrisch

Compatibel met stand-
byvoeding overeenkomstig
FEMP bij 115 V (<2 W in S5
– uitgeschakeld)

Ja

EuP-compatibel bij 230 V Ja

Mechanische specificaties

Formaatfactor Minitower met mogelijkheden voor
rekmontage

Afmetingen behuizing  

• Standaard in
staande positie
(H x B x D)

43,2 x 16,9 x 44,5 cm

• Rekafmetingen 4U

Omgevingseisen

Temperatuur  

• in bedrijf 5 °C tot 35 °C

• buiten bedrijf -40 °C tot 60 °C

Vochtigheidsgraad  

• in bedrijf 8 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-
condenserend

• buiten bedrijf 8 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-
condenserend

Maximale hoogte (drukloos)  

• in bedrijf 3048 m

• buiten bedrijf 9144 m

Opmerkingen:
• Algemene technische specificaties voor het

werkstation zijn beschikbaar in de HP Z440
QuickSpecs (DA - 15098 wereldwijd – versie 34,
1 november 2017).

Hewlett Packard en het HP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Hewlett Packard.

Alle rechten voorbehouden. Alle gegevens en afmetingen zijn gebaseerd op Hewlett

Packard QuickSpecs en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Intel is een geregistreerd handelsmerk van Intel; Xeon, Core en vPro zijn handelsmerken

van Intel, alle rechten voorbehouden.

NVIDIA Quadro is een gedeponeerd handelsmerk van NVIDIA, alle rechten voorbehouden.

AMD FirePro is een geregistreerd handelsmerk van Advanced Micro Devices Inc., alle

rechten voorbehouden.

Energy Star is een geregistreerd handelsmerk van de Amerikaanse Environmental

Protection Agency, alle rechten voorbehouden.

80 PLUS is een geregistreerd handelsmerk van Ecos, alle rechten voorbehouden.

Bestelinformatie

MHW-WZ4R4-EEDE Werkstation, Extreme-editie, DE
Werkstation voor krachtigste prestaties. Duits
Hoogwaardig managementwerkstation voor
videogerichte toepassingen.
Taal/toetsenbord Duits.
Bestelnummer MHW-WZ4R4-EEDE

MHW-WZ4R4-EEUK Werkstation, Extreme-editie, EN-GB
Hoogwaardig managementwerkstation voor
videogerichte toepassingen.
Taal/toetsenbord Brits-Engels.
Bestelnummer MHW-WZ4R4-EEUK

MHW-WZ4R4-EERU Werkstation, Extreme-editie, RU
Hoogwaardig managementwerkstation voor
videogerichte toepassingen.
Taal/toetsenbord Russisch
Bestelnummer MHW-WZ4R4-EERU

MHW-WZ4R4-EEUS Werkstation, Extreme-editie, EN-US
Hoogwaardig managementwerkstation voor
videogerichte toepassingen.
Amerikaans-Engelse lokalisatie/toetsenbord.
Bestelnummer MHW-WZ4R4-EEUS

Accessoires

MHW-AWLCK-ESP Toetsenbord Spaans
Taal (toetsenbord): Spanje - Spaans
Bestelnummer MHW-AWLCK-ESP

MHW-AWLCK-FR Toetsenbord Frans
Taal (toetsenbord): Frankrijk - Frans
Bestelnummer MHW-AWLCK-FR

MHW-AWLCK-IT Toetsenbord Italiaans
Taal (toetsenbord): Italië - Italiaans
Bestelnummer MHW-AWLCK-IT

MHW-AWLCK-NL Toetsenbord Nederlands
Taal (toetsenbord): Nederland - Nederlands
Bestelnummer MHW-AWLCK-NL

MHW-AWLCK-SE Toetsenbord Zweeds
Taal (toetsenbord): Zweden - Zweeds
Bestelnummer MHW-AWLCK-SE
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