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u Stacja robocza wysokiej wydajności z
mikroarchitekturą Intel nowej generacji

u Wybór profesjonalnych kart graficznych 2D i 3D

u Cicha praca dzięki obudowie HP tłumiącej dźwięk

u Urządzenie objęte usługami wsparcia technicznego
HP w zakresie sprzętu, w tym 3-letnią gwarancją z
reakcją następnego dnia roboczego i naprawą w
siedzibie klienta

Wyposażona w najnowsze technologie przetwarzania i
wejście/wyjście zasilania firmy Intel zarządzająca
stacja robocza HP Z440 jest przeznaczona do
zastosowań wizyjnych wymagających wysokiej
wydajności oraz bardzo zaawansowanej wizualizacji.
Stacja HP Z440 jest wyposażona w smukłą obudowę
4U z wbudowanymi uchwytami, które umożliwiają
dostęp do wnętrza bez konieczności używania narzędzi
oraz zapewniają łatwą konfigurację i bezproblemową
instalację. Ta nowa obudowa niewymagająca użycia
narzędzi tłumi dźwięk i wyposażona jest w pojedynczy
zintegrowany port Gigabit Ethernet, dzięki czemu
urządzenie cicho pracuje. Stacja robocza HP Z440
pozwala skutecznie obniżać koszty zasilania i
chłodzenia dzięki konfiguracji spełniającej wymogi
standardu ENERGY STAR z zasilaczami o sprawności
90%. Przy trudniejszych zadaniach można z kolei
oprzeć się na najnowszej technologii Intel vPro i
czterordzeniowego procesora nowej generacji Intel
Xeon:

• Intel Xeon E5-1620 v3 (3,5 GHz, pamięć podręczna
10 MB, prędkość pamięci 2133 MHz, cztery rdzenie,
HT, Turbo)

• 8 GB pamięci RAM (2 × 4 GB) DDR4 2400 ECC w
postaci pamięci zarejestrowanej

HP Z440 to stacja robocza oparta na chipsecie Intel
C612, wykorzystująca technologię vPro firmy Intel,
która wyposażona została w 8 gniazd DIMM w 4-
kanałowej architekturze pamięci.
2 gniazda PCI Express Gen3 x16, 1 gniazdo PCI
Express Gen3 x8, 1 gniazdo PCI Express Gen2 x4,
1 gniazdo PCI Express Gen2 x1 i 1 gniazdo Legacy PCI
zapewniają wysokowydajne połączenia stacji HP Z440
oraz możliwość rozbudowy w przyszłości:

• Architektura tej zarządzającej stacji roboczej
zapewnia znakomitą przepustowość wejścia/wyjścia,
zdolną spełnić wysokie wymagania w zakresie
szybkości przesyłu danych i jakości obrazu.

• Specyfikacja stacji roboczej
Z440 NG Management Workstation nie obejmuje karty
graficznej. Przy zamówieniu można określić typ karty
graficznej, która pozwoli obsłużyć maks. cztery ekrany
2D lub cztery ekrany 3D.

Ogólne informacje o systemie

Z440 NG Management Workstation
to rozwiązanie o bardzo wysokiej wydajności, które
nadaje się do uruchamiania aplikacji systemów
bezpieczeństwa firmy Bosch.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skorzystać
z odpowiednich arkuszy danych.



Mikroarchitektura procesora Intel oferuje najnowsze
osiągnięcia w tej dziedzinie, w tym:

• Odpowiednią konstrukcję i możliwość skalowania
wydajności dzięki technologii Intel Hyper-Threading 
(Intel HT Technology), możliwość zmiany rozmiaru
pamięci cache, łączenie systemów i zintegrowane
sterowniki pamięci.

• Technologię Intel Hyper-Threading pozwalającą
uruchamiać wymagające aplikacje na typowych
komputerach, które obsługują od 1 do 16 lub więcej
wątków i zostały zoptymalizowane pod kątem
zastosowania nowej generacji wielordzeniowych
procesorów. Intel Xeon E5‑1620 wer. 3 obsługuje do
8 wątków.

• Technologię Intel Turbo Boost pozwalającą
automatycznie zapewnić większą wydajność dzięki
wykorzystaniu marginesu swobody procesora w
zakresie mocy i temperatury. Intel Xeon E5‑1620 v3
z funkcją przewijania za pomocą technologii turbo
boost 1.1 (maks. 3,6 GHz).

• Technologię Intel vPro zapewniającą maksymalne
bezpieczeństwo przy wykorzystaniu zasobów
sprzętowych oraz zarządzanie na najwyższym
poziomie.

Certyfikaty i homologacje

Dyrektywa
RoHS

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy RoHS
2011/65/WE

Dyrektywa
WEEE

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy WEEE
2002/96/WE

ISO 11469
ISO 1043

Elementy plastikowe produktu o masie powyżej 25 g
zostały oznaczone zgodnie z normą ISO 11469 i
ISO 1043

 Produkt zawiera 0% materiałów pochodzących z
recyklingu (wagowo)

 Po zakończeniu użytkowania produkt w ponad 90%
nadaje się do ponownego przetworzenia

Zgodność

Obszar Zgodność z przepisami/cechy jakości

Europa CE Z440 Declaration of Conformity

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Dostępne języki
Zarządzająca stacja robocza występuje w trzech
zestawach lokalizacyjnych:
MHW‑WZ4R4‑NGDE – lokalizacja/klawiatura: język
niemiecki
MHW‑WZ4R4‑NGUK – lokalizacja/klawiatura: język
angielski (brytyjski)
MHW‑WZ4R4‑NGRU – lokalizacja/klawiatura: język
rosyjski
Dodatkowa lista klawiatur do wyboru dostępna jest w
Informacjach na temat zamówień.

Uwaga
Zarządzająca stacja robocza firmy Bosch jest
wyposażona w zainstalowany fabrycznie system
Microsoft Windows 10.

Uwaga
Pomocy technicznej z reakcją następnego dnia
roboczego i naprawą w siedzibie klienta można
udzielić wyłącznie, jeśli system został
zarejestrowany w ciągu ośmiu tygodni od jego
odbioru. W innym przypadku usługa będzie
świadczona w oparciu o dostępne możliwości.
Informacje na temat rejestracji dostępne są w
każdej przesyłce (formularz rejestracyjny) lub
internetowym katalogu produktów Bosch.
Usługa pomocy technicznej z reakcją następnego
dnia roboczego jest dostępna w wybranych
krajach. Więcej informacji na temat ograniczeń i
wyłączeń znajduje się na formularzu
rejestracyjnym.

Karta graficzna
Specyfikacja stacji roboczej
Z440 NG Management Workstation nie obejmuje karty
graficznej. Przy zamówieniu można wybrać spośród
pełnej gamy kart:

Karta graficzna Informacje do zamówień

NVIDIA Quadro P600
Karta graficzna 3D klasy
podstawowej (2 GB)

Karta graficzna MHW-AWGC-
P600 NVIDIA Quadro P600 2 GB

NVIDIA Quadro P2000
Karta graficzna 3D klasy średniej
(5 GB)

Karta graficzna MHW-AWGC-
P2000 NVIDIA Quadro P2000 5
GB

NVIDIA Quadro P4000
Wysokiej klasy karta graficzna 3D
(8 GB)

Karta graficzna MHW-AWGC-
P4000 NVIDIA Quadro P4000
8 GB

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Zasilacz Niestandardowy zasilacz 700 W,
sprawność 90% (szeroki zakres napięć,
układ aktywnej korekcji współczynnika
mocy)

Dopuszczalne napięcie
robocze

90 ÷ 269 VAC

Dopuszczalne napięcie
znamionowe

100 ÷ 240 VAC

 118 VAC

Znamionowa częstotliwość
linii

50/60 Hz (przy 100 ÷ 240 VAC)

 400 Hz (przy 118 VAC)
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Parametry elektryczne

Dopuszczalna robocza
częstotliwość linii

47 ÷ 66 Hz (przy 100 ÷ 240 VAC)

 393 ÷ 407 Hz (przy 118 VAC)

Znamionowy prąd
wejściowy

100 ÷ 240 V przy 9,5 A

 118 V przy 9,5 A

Zużycie energii w trybie
uśpienia (zgodnie z
ENERGY STAR) —
zawieszenie z zapisem w
pamięci RAM (S3)
(natychmiastowa
dostępność komputera)

< 15 W

Rozpraszanie ciepła
(zależne od konfiguracji i
oprogramowania)

Typowo 1648 BTU/h (415 kcal/h)

 Maks. 2746 BTU/h (692 kcal/h)

Wentylator zasilacza 92 × 25 mm, o zmiennej prędkości

Certyfikat ENERGY STAR Tak

Zgodność z 80 PLUS Tak, sprawność 90%

Tryb gotowości FEMP przy
115 V (< 2 W w S5 —
zasilanie wyłączone)

Tak

Zgodność z EuP przy 230 V Tak

Parametry mechaniczne

Obudowa Miniwieża ze stojakiem

Wymiary obudowy  

• Standardowa
orientacja miniwieży
(szer. × wys. × gł.)

43,2 × 16,9 × 44,5 cm

• Wymiary stojaka 4U

Parametry środowiskowe

Temperatura  

• Podczas pracy 5°C ÷ 35°C

• Podczas
przechowywania

-40°C ÷ 60°C

Wilgotność  

• Podczas pracy Względna 8% ÷ 85%, bez kondensacji

• Podczas
przechowywania

Względna 8% ÷ 90%, bez kondensacji

Maks. wysokość (obudowa
niehermetyczna)

 

Parametry środowiskowe

• Podczas pracy 3048 m

• Podczas
przechowywania

9144 m

Uwagi:
• Ogólne parametry techniczne stacji roboczej są

dostępne w skróconej specyfikacji modelu HP Z440
(DA-15098, wersja 34 na wszystkie kraje z 1 listopada
2017 r.).

Hewlett Packard oraz logo HP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hewlett

Packard. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie parametry i wymiary pochodzą ze

skróconej specyfikacji firmy Hewlett Packard i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Intel jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel; Xeon, Core i vPro są znakami

towarowymi firmy Intel. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NVIDIA Quadro jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NVIDIA. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

AMD FirePro jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Energy Star jest zastrzeżonym znakiem towarowym amerykańskiej Agencji Ochrony

Środowiska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

80 PLUS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Ecos. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje do zamówień

MHW-WZ4R4-NGDE Stacja robocza, High Performance,
DE
Wysokiej klasy stacja robocza do zarządzania
przeznaczona do współpracy z aplikacjami
obsługującymi sygnał wizyjny.
Lokalizacja/klawiatura: język niemiecki.
Kartę graficzną należy zamówić oddzielnie.
Numer zamówienia MHW-WZ4R4-NGDE

MHW-WZ4R4-NGUK Stacja robocza, High Performance,
EN-GB
Wysokiej klasy stacja robocza do zarządzania
przeznaczona do współpracy z aplikacjami
obsługującymi sygnał wizyjny.
Lokalizacja/klawiatura: język angielski (brytyjski).
Kartę graficzną należy zamówić oddzielnie.
Numer zamówienia MHW-WZ4R4-NGUK

MHW-WZ4R4-NGRU Stacja robocza, High Performance,
RU
Wysokiej klasy stacja robocza do zarządzania
przeznaczona do współpracy z aplikacjami
obsługującymi sygnał wizyjny.
Lokalizacja/klawiatura: język rosyjski.
Kartę graficzną należy zamówić oddzielnie.
Numer zamówienia MHW-WZ4R4-NGRU

Akcesoria

MHW-AWLCK-ESP klawiatura: j. hiszpański
Lokalizacja (klawiatura): Hiszpania — hiszpański
Numer zamówienia MHW-AWLCK-ESP

MHW-AWLCK-FR klawiatura: j. francuski
Lokalizacja (klawiatura): Francja — francuski
Numer zamówienia MHW-AWLCK-FR
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MHW-AWLCK-IT klawiatura: j. włoski
Lokalizacja (klawiatura): Włochy — włoski
Numer zamówienia MHW-AWLCK-IT

MHW-AWLCK-NL klawiatura: j. holenderski
Lokalizacja (klawiatura): Holandia — holenderski
Numer zamówienia MHW-AWLCK-NL

MHW-AWLCK-SE klawiatura: j. szwedzki
Lokalizacja (klawiatura): Szwecja — szwedzki
Numer zamówienia MHW-AWLCK-SE

MHW-AWGC-P600 Karta graficzna NVIDIA Quadro P600
2GB
Karta graficzna 3D klasy podstawowej (2 GB)
Numer zamówienia MHW-AWGC-P600

MHW-AWGC-P2000 Karta graficzna NVIDIA Quadro
P2000 5GB
Karta graficzna 3D klasy średniej (5 GB)
Numer zamówienia MHW-AWGC-P2000

MHW-AWGC-P4000 Karta graficzna NVIDIA Quadro
P4000 8GB
Wysokiej klasy karta graficzna 3D (8 GB)
Numer zamówienia MHW-AWGC-P4000
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