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Servidores Rack

Servidor Rack
IBM System x3530 M4
Servidor rack de entrada com grande eficiência
energética em um formato compacto.

Servidor Rack IBM System x3530 M4
Servidor rack de entrada, dual socket, com grande eficiência energética em um
formato compacto 1U, o IBM System x3530 M4 apresenta a última tecnologia
Intel Xeon E5-2400 com maior processamento e memória para atender aos
mais diversos requerimentos de negócio. Os usos ideiais para este servidor
incluem: arquivos, e impressão, serviços web, web 2.0, virtualização,
aplicações de ERP e pequena instalação HPC.
FRETE GRÁTIS

Estamos aqui para ajudar
Solicite uma cotação

Dúvidas sobre como comprar
online pelo site da IBM?
Encontre as respostas para as
dúvidas mais frequentes como:
formas de pagamento,
informações de pedidos,
garantia, entre outras.

Solicitar Cotação

Especificações
Formato:

Servidor Rack (Tamanho 1U)

Chipset:

Intel C600 Series

Processador:

1 processador Intel Xeon Dual Core 2.2GHz /1066MHz / 10MB
Cache. Até 1600Mhz de velocidade de memória. Suporta até 2
processadores.

Memória:

1 Pente de 4GB (1x4GB, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3.
Possui 12 sockets DDR3 DIMM (6 DIMMs por processador).
RDIMMs, UDIMMs, and LRDIMMs são suportados, porém não
podem ser misturados entre si.

Baias de Discos
Rigídos (HD):

Sem discos de fábrica / Suporta até 4 discos 3.5" hot-swap SATA
podendo ser adicionado na página de opcionais.

Capacidade
máxima de HD:

Suporta até 12 TB com 4 baias de 3TB 3.5” SATA

Suporte a RAID:

Controladora ServerRAID M1115: Suporta RAIDs 0, 1, 10. Upgrade
para RAID 5, 50 pode ser adicionado como opcional.

Drive de Mídia
Optica:

Não possui suporte para mídia óptica.

Interface de Rede
(Ethernet):

Até Quatro Portas Gigabit Ethernet 1000BASE-T (RJ-45) com a
placa onboard Intel I350-CM2 - Duas portas ativas, e as duas portas
adicionais requerem o opcional de upgrade para habilitá-las via FoD
(feature on demand) - pode ser adicionado pela página de opcionais

PCI Expansion
slots:

Até 3 slots, dependendo da riser cards instalada. Os slots são os

Social Media

seguintes: (todos PCIe slots são PCIe 3.0):
Slot 1: PCIe x16 (x8-wired), opt. PCIe 3.0 x16 (x16-wired);
full-height, half-length
Slot 2: PCIe x16 (x8-wired); low-profile, half-length (not present if
an optional x16-wired slot 1 riser is used)
Slot 3: PCIe x4 (dedicated slot for ServeRAID adapter); standard on
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Voltar ao topo
* Preço base SP contribuinte de ICMS e ofertas sujeitas à disponibilidade de estoque.
Intel, o logo Intel, Xeon e Xeon Inside são marcas registradas ou de titularidade da Intel Corporation em
todos os países onde atua. Todos os outros produtos podem ser marcas registradas ou de titularidade de
outras empresas.
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