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SERVER DELL POWEREDGE T140
Cena celkem:

53 415 Kč
(bez DPH: 44 144 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

58 756 Kč
5 341 Kč
SVD035850
Dahua-T140-02
36 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
Dell PowerEdge T140
Robustní server pro aplikace kamerových systémů ve spojení s instalací software Dahua DSS Express/Pro, který díky
architektuře server-klient nabízí mnoho výkonných funkcí.
Od sledování obrazu většího množství kamer, nahrávání, inteligentní analýzu obrazu, přes detekci SPZ značek a rozpoznání
tváří, statistiku pohybu osob nebo vozidel, až po nastavování přístupových systémů v rámci zabezpečení celých objektů.
Díky modularitě software DSS lze roli serveru rozšiřovat o další funkce jakými jsou možnosti budování dohledových pracovišť
nebo datové zálohy celého systému.
Výkonný jednosocketový server v provedení Mini Tower pro malé nebo domácí kanceláře a malé a střední podniky – pro
konsolidaci dat a rychlejší práci aplikací.
Přibližná výkonnostní kapacita systému DSS s CPU Intel E3-1220v5:
600 Mb/s datová kapacita vstupu a výstupu včetně nahrávání
100 Mb/s přehrávací kapacita na 1 server
až 200 TB kapacita datového úložiště
až 600 registrovaných zařízení <1200 video kanálů
ANPR rozpoznání SPZ <120 kanálů
rozpoznání tváří <32 kanálů
ONVIF zařízení až 120 zařízení <480 kanálů
počítání osob <60kanálů
heatmapa hustoty pohybu <60 kanálů
POS systémy <60 kanálů (30 POS zpráv za sekundu)
Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.
Nemusí to být ani v sídle ﬁrmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.
Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Procesor: Intel Xeon E-2124
Velikost operační paměti: 8GB (1x8GB) DDR4
HDD kapacita: 4 x 1 TB (7200 ot./m.) SATA
Optická mechanika: ano
Operační systém: bez OS
Provedení skříně: Tower

Diskové pozice
Až čtyři 3,5" disky SAS, nearline SAS nebo SATA
Řadič RAID: PERC H330
Vzdálená správa: iDRAC9 Basic
Sloty
1 x PCIe x8 (konektor x16)
1 x PCIe x8 (konektor x8)
1 x PCIe x4 (konektor x8)
1 x PCIe x1
Podrobný popis konﬁgurace
Šasi pro 4 x 3,5" HDD
Procesor Intel Xeon E-2124 (3,3GHz, 8MB Cache, 4jádrový)
Operační paměť 8GB (1x8GB) 2666MHz UDIMM ECC
Pevný disk 4 x 1TB SATA (7.2k ot.)
Bez graﬁcké karty
Mechanika DVD+/-RW
Síť 2x 1GbE LAN, integrovaná na desce
Řadič PERC H330
Vzdálená správa iDRAC9 Basic
Záruka 3 roky, Basic on-site
Barva černá

