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HP Inc. brengt krachtige upgrades uit voor HP Z
Desktop Workstations
De nieuwe Z Turbo Drive, sneller dan ooit tevoren

04 APRIL 2016, AMSTELVEEN

SAMENVATTING

De nieuwe Z Turbo Drive, sneller dan ooit tevoren

Vandaag introduceert HP Inc. upgrades voor het HP Z Workstation portfolio. Het gaat om

een combinatie van systeemuitbreidingen, versneld geheugen en multi-core updates

waarmee de workflow wordt verbeterd. Ook kondigt HP de HP Z Turbo Drive G2 1 TB PCIe

SSD aan. Dit is HP’s snelste Z Turbo Drive tot op heden.

De verbeterde HP Z840, Z640 en Z440 desktop workstations zijn uitgerust met de laatste

generatie multi-core Intel® Xeon® processoren, de nieuwste grafische technologie van

NVIDIA® Quadro® en AMD FirePro™ en de keuze voor Microsoft® of Linux®

besturingssystemen. De nieuwe Intel® Xeon® E5-2600 v4 processors zorgen ervoor dat het

geheugen van de HP Z Workstations sneller werkt dan voorgaande generaties, tot wel

2400Mhz. Z Workstations bieden ondersteuning tot maximaal 44 fysieke cores per

workstation.

De nieuwe HP Z Turbo Drive met 1 TB PCIe SSD opslag verbetert productiviteit en

creativiteit. De drive heeft een leessnelheid die tot vier keer sneller is dan traditionele SSD’s

tegen vergelijkbare kosten. De tweede generatie HP Z Turbo Drive start ultrasnel op en

verwerkt eenvoudig grote datasets. De HP Z840, Z640, Z440 en Z240 zijn simpel uit te

breiden door met de HP Z Turbo Drive G2 1 TB PCIe met hoge capaciteit SATA HDD’s en

SSD’s.

“De introductie van de nieuwe Z Workstation en Z Turbo Drive laat zien dat HP Inc. zich

voortdurend inzet voor professionals die vertrouwen op de best mogelijke devices’’, zegt

Gwen Coble, director, Commercial Solutions and Retail Solutions, EMEA, HP Inc. ”De

behoefte aan big data wordt sterker en daarom is het belangrijk dat de betrouwbaarheid,

prestaties en het innovatief vermogen van het HP Z portfolio is afgestemd op de behoeften

van onze klanten. Hierbij kan het gaan om het beschermen van bedrijfskritische informatie

tot energie-exploratie en het produceren van blockbuster films.’’

HP Z Workstations zijn ontworpen om de beperkingen van compute-intensieve industrieën

waaronder media en entertainment, grafisch design, CAD, architectuur, fotografie,

productie, finance, gezondheidszorg, wetenschappelijke beeldvorming, en olie- en

gaswinning uit de weg te ruimen. Als toevoeging op het HP Z Workstation portfolio
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beschikken de nieuwe HP Z Desktop Workstations over gerenommeerde

workstationapplicaties van Adobe®, Autodesk, Avid, Dassault, ESRI, SolidWorks, Siemens en

andere fabrikanten.

“HP Z Workstations leveren de kracht en snelheid voor modellering, simulaties, big data

analyses, CAD en visualisatieapplicaties. Deze voordelen zie je terug in oplossingen die er

echt toe doen’’, zegt Kristina Ropella, decaan, Opus College of Engineering bij Marquette

University.

De focus ligt op prestaties, innovatie en betrouwbaarheid. Daarom hebben de drie nieuwe

HP Z Workstations een tool-less chassis, waarmee de workstation snel kan worden

geüpgraded zonder het gebruik van gereedschap. Ook beschikken de apparaten over

geïntegreerde handgrepen en zijn de kabels weggewerkt in het design. Het gebruiksgemak,

de systeemefficiëntie en de uitbreidingsmogelijkheden zijn hierdoor verbeterd. De nieuwe

workstation beschikt over DDR4 geheugen dat tot 12.5% sneller werkt dan voorgaande

versies. Verbeteringen aan de BIOS zorgen ervoor dat het systeem beter presteert.

“Wellicht waardeer je het alleen als je een IT-geek bent, maar de HP Z Workstation is een

kunstwerk”, zegt Duane Powell, Chief Technology Officer en mede-eigenaar van Blur

Studio. ‘’Het is zo goed ontworpen. De binnenkant ziet eruit als het interieur van een

sportwagen en van de buitenkant is het net een eenvoudige doos met handvatten zodat je

het device kan meenemen.’’

Devices uit het vernieuwde HP Z Workstation productportfolio zijn uitgerust met

Thunderbolt™ 2 voor een uiterst snelle doorvoer van grote bestanden. HP Z Turbo Drive

voorkomt opslag bottlenecks en HP Performance Advisor biedt systeemmonitoring. HP

Remote Graphics Software maakt samenwerken op afstand met grafisch zware

toepassingen mogelijk.

Prijs en beschikbaarheid

De HP Z440, Z640 en Z840 Workstations worden begin april verwacht in Nederland.

Prijsstelling begint bij respectievelijk € 1.600,- € 2.200,- en € 2.600,-

Ook voor de HP Z Turbo Drive G2 1 TB PCIe geldt dat deze in april beschikbaar is in

Nederland vanaf € 1.600,-
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HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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