ورقة البيانات

ELVS-BCDT03

خادم تسجيل فيديو رأسي  BCDVideo Professionalثالثي الفتحات

كثافة التخزين ،أداء عالي
خادم فيديو رأسي بـ  3فتحات للمبتدئين

الميزات الرئيسية
ما يصل إلى  54تيرابايت من التخزين الخام

يتيح  ELVS-BCDT03االحترافي أقصى قدر من التخزين واإلنتاجية في برج
موفر للمساحة .توفر الثالث محركات أقراص  SATAذات دورة عمل تصل إلى
 3.5بوصة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع ما يصل إلى  54تيرابايت
من التخزين األولي ،مما يوفر مساحة لقابلية التوسع في المستقبل.
مزودا بأحدث معالجات 10th ®Intel
يأتي الطراز 10th-GEN-BCDT03
ً

 ™ Generation Coreمما يوفر أداء حوسبة أكبر بنسبة تصل إلى %18

معالج™ Intel® Coreمن الجيل العاشر
نظام التشغيل Pro 10 Windows
 SSD 2.Mومحركات أقراص  SATAدورة تشغيل 7/24

مقارنة بمعالجات الجيل التاسع السابقة .يتيح دعم ذاكرة  DDR4التي تصل
سعتها إلى  64جيجابايت موارد محلية وفيرة ،بينما يعمل محرك األقراص
المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة  2.NVMe Mعلى تسريع أوقات

ضمان لمدة  5سنوات في الموقع وفي يوم العمل التالي

التحميل والتطبيقات لزيادة األداء وتجربة مستخدم موثوقة.

للمزيد من المعلومات1.888.305.4993+ | bcdvideo.com | sales@bcdinc.com :
الدعم التقنيsupport@bcdinc.com :
ELVS R1.0-BCDT03

حقوق النشر ©  .BCD ،2021جميع الحقوق محفوظة .تُ َق َّدم هذه الوثيقة ألغراض المعلومات فقط.

إنتل وشعار إنتل وشعار إنتل إنسايد وزيون هي عالمات تجارية لشركة إنتل أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة و/أو الدول األخرى.

ورقة البيانات

ELVS-BCDT03

خادم تسجيل فيديو رأسي  BCDVideo Professionalثالثي الفتحات

نظام
نظام تشغيل

نظام التشغيل Windows 10 Pro
ذاكرة

 Core ™ i3-10100: 16جيجابايت ( 8×2جيجابايت)
 Core™ i5-10500/i7-10700K: 16جيجابايت (8 × 2
جيجابايت) كأقصى تهيئة :ما يصل إلى  32جيجابايت
( UDIMMفتحتا )DDR4 DIMM
معالج /معالجات

( )1معالج  ™ Intel® Coreمن الجيل العاشر (يصل
خيطا 5.10 ،جيجاهرتز)
إلى  8مراكزً 16 ،

بروسيسور باسمارك

Intel® Core ™ i3-10100: 8,874
Intel® Core ™ i5-10500: 13,268
Intel® Core ™ i7-10700K: 19,514

ميكانيكي

تخزين

عامل التصميم

مواضع محرك األقراص الصلبة

رأسي

مزود /مزودات الطاقة

( 550 )1واط ( 100-240فولت تيار متردد) 80
باإلضافة إلى الذهب
حرارة التشغيل

(أدنى)  32°فهرنهايت ( -أقصى)  95°فهرنهايت
[(أدنى)  0°مئوي (أقصى)  35°مئوي]

رطوبة التشغيل

( 80%~10بدون تكثيف)

تبديد الحرارة

 1500وحدة حرارية بريطانية  /ساعة كحد أقصى

األبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)

الشبكات

( )1منافذ  RJ45 1جيجابايت إيثرنت
فتحات ملحقات

( )1فتحة  PCIe x16كاملة االرتفاع )1( ،فتحة
 PCIeكاملة االرتفاع بسرعة  )x4، (1فتحة PCI
كاملة االرتفاع
(في التهيئة االفتراضية)
منفذ /منافذ USB

خلفي ( ،USB 3.0، (2) USB 2.0 )4أمامي
( USB 3.0، (2) USB 2.0، (1) USB 3.0 )1من النوع
C

 6.89بوصة ×  17.12بوصة ×  14.17بوصة ( 175ملم
×  434.8ملم ×  359.9ملم)

أقصى وزن

رطال ( 9.1كجم)
20.06
ً

الضمان

ضمان لمدة  5سنوات في الموقع وفي يوم العمل التالي
الم ّ
صنعة
الشركة ُ
BCD

مخارج الفيديو

(2) DisplayPort (1) VGA

للمزيد من المعلومات1.888.305.4993+ | bcdvideo.com | sales@bcdinc.com :
الدعم التقنيsupport@bcdinc.com :
ELVS R1.0-BCDT03

حقوق النشر ©  .BCD ،2021جميع الحقوق محفوظة .تُ َق َّدم هذه الوثيقة ألغراض المعلومات فقط.
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( )3مواضع مقاس  3.5بوصات وفتحة (M.2 SSD )1

دعم محرك األقراص الصلبة
PCIe NVMe & SATA

أقصى تخزين

يصل إلى  54تيرابايت

