ورقة البيانات

BCD102SD-ELVS

خادم متعدد األغراض  /تسجيل فيديو  Bay Rackmount-2 1U BCDVideoللمبتدئين

خادم فيديو تسجيل متعدد األغراض BAY-2 1U
 RACKMOUNTللمبتدئين

الميزات الرئيسية

ً
وموثوقا به على
حال ميسور التكلفة
يوفر  BCD102SD-ELVSللمبتدئين ً
حامل ثنائي المواضع  1Uألي عملية نشر على مستوى المبتدئين .يتم

توفير ما يصل إلى  36تيرابايت من التخزين المحسن للفيديو الخام من خالل
( 3.5 )2بوصة  7/24دورة عمل محركات أقراص .SATA

ما يصل إلى  36تيرابايت من التخزين الخام
معالج ™ 9th Generation Core ®Intel
محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات
صلبة سعة  256جيجابايت 2.OS M

يتم تشغيل  BCD102SD-ELVSبواسطة معالج 9th Generation ®Intel
 ™ Coreويحتوي على ما يصل إلى  64جيجابايت من ذاكرة الوصول
العشوائي  DDR4لضمان أوقات استجابة سريعة.
يتم توفير استقرار النظام وراحة البال من خالل مصادر طاقة زائدة عن
الحاجة وقابلة للتبديل السريع ،ومحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من
مكونات صلبة لنظام التشغيل  ،2.NVMe Mوضمان لمدة خمس سنوات
في الموقع في يوم العمل التالي.

نظام التشغيل Pro 10 Windows
 SSD 2.Mومحركات أقراص  SATAدورة تشغيل 7/24
طاقة احتياطية
ضمان لمدة  5سنوات ،في
الموقع ،يوم العمل التالي،
للمحافظة على القرص الصلب

Inside
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ورقة البيانات

BCD102SD-ELVS

خادم متعدد األغراض  /تسجيل فيديو  Bay Rackmount-2 1U BCDVideoللمبتدئين

ميكانيكي

نظام
نظام تشغيل

نظام التشغيل Windows 10 Pro

ذاكرة

\Core™ i5-9500/i7-9700k/i9-9900k/
 E-2224G: 16جيجابايت ( 8×2جيجابايت)
أقصى تهيئة :ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى
 64جيجابايت ( 4فتحات )DDR4 DIMM

معالج /معالجات

معالج ™ Intel® 9th Generation Core
(ما يصل إلى  8مراكز 8 ،خيوط 4.90 ،جيجاهرتز)
Intel® Xeon® E-2224G
خيطا @  3.5جيجاهرتز)
( 4مراكزً 4 ،
بروسيسور باسمارك

Intel® Core ™ i5-9500: 12,109
Intel® Core ™ i7-9700k: 17,205
Intel® Core ™ i9-9900k: 18,865
Intel® Xeon® E-2224G: 7,466
الشبكات

عامل التصميم

للتثبيت على رف بارتفاع 1U
مزود /مزودات الطاقة

دعم محرك األقراص الصلبة

:Core™ i5-9500, i7-9700k, i9-9900k, E-2224G
( 550 )2واط ( 100-240فولت تيار متردد)  80بلس بالتيني
حرارة التشغيل

(أدنى)  50°فهرنهايت ( -أقصى)  95°فهرنهايت
[(أدنى)  10°مئوي (أقصى)  35°مئوي]
رطوبة التشغيل

( 85%~10بدون تكثيف)
تبديد الحرارة

 1500وحدة حرارية بريطانية  /ساعة كحد أقصى

األبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)

 19بوصة ( 482.6ملم) ×  23.19بوصة ( 589.1ملم)
×  1.68بوصة ( 42.8ملم)

( )1منفذ  1جيجابايت  RJ45و
( )1منفذ  RJ45 10جيجابايت

 27.38رطل ( 12.42كجم)

فتحات ملحقات

الضمان

 5سنوات ،في الموقع ،يوم العمل التالي
الم ّ
صنعة
الشركة ُ
BCD

منفذ /منافذ USB

أمام )2( :منفذ  USB 3.1من النوع أ (USB 3.1 )1
من النوع  ،Cخلفي )1( :منفذ  USB 3.1من النوع .A
ويدفيلا جرامخ

(2ذفنم )  USB 3.1وعنلا نم .C
(يتضمن  1x USB-Cلى محولإ )VGA

للمزيد من المعلومات1.888.305.4993+ | bcdvideo.com | sales@bcdinc.com :
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مواضع محرك األقراص الصلبة

( )2مواضع مقاس  3.5بوصات وفتحات (M.2 SSD )1

أقصى وزن

( )1فتحة  PCIeكاملة االرتفاع بسرعة  x16أو
( )2فتحة  PCIeكاملة االرتفاع بسرعة )x8، (1
فتحة  PCIeمتوسطة الطول ونصف الطول
بسرعة ( x4في التهيئة االفتراضية)

تخزين
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PCIe NVMe & SATA

RAID

RAID 0، 1

أقصى تخزين

ما يصل إلى  36تيرابايت RAW

