
KOMPLETNÉ DÁTOVÉ 
CENTRUM LENOVO 
S 10GB SWITCHOM  
ZADARMO!

ŠPECIÁLNA PONUKA!

Kúpte si vysoko dostupnú infraštruktúru založenú na dvoch 
univerzálnych 1U rack serveroch SR630 s 2× 4208 CPU, 128 GB 
pamäte, redundantným napájacím zdrojom a plnou vzdialenou 
správou v spojení s výkonnou storage DE2000H osadenou dvoma 
radičmi a piatimi 1,8TB 10k SAS disky. Konektivitu zabezpečuje 
dvojica vysokorýchlostných 10 GBE switchov. 

Týmto zapojením získate infraštruktúru s vysokou dostupnosťou 
a bezvýpadkové HW riešenie. Výhodou celej konfigurácie je 
sieťový prepínač ZADARMO! Navyše môžete všetky prvky 
celého riešenia spravovať cez Lenovo xClarity Administrator, 
či už PC alebo akékoľvek iné mobilné zariadenie pomocou 
aplikácie xClarity mobile.

*  Cena platí pri platnej registrácii obchodného prípadu a konfigurácii zmienenej vyššie do 30. 6. 2020 
a/lebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú bez DPH.

NEMÁTE KAM ULOŽIŤ KONFIGURÁCIU? 
CHÝBA VÁM DATACENTRUM? 

Vyskúšajte Schneider Electric EcoStruxure Micro Data Center. 
Skriňa 6U pre montáž na stenu od spoločnosti Schneider Electric predstavuje 
inovatívny spôsob nasadenia serverov a sieťových zariadení v prostredí edge 
computing. Jedinečná nízkoprofilová konštrukcia umožňuje montáž zariadenia 
o veľkej hĺbke na stenu v kompaktnom prevedení, ktoré v porovnaní s tradičnými 
skriňami pre montáž na stenu zasahuje menej do okolia. Môže byť dodávaná 
s vopred integrovaným batériovým záložným zdrojom APC Smart UPS, riešením 
NetBotz pre zabezpečenie proti fyzickým a environmentálnym hrozbám 
a našou cloudovou platformou pre vzdialené monitorovanie EcoStruxure IT, 
ktorá zostane pripojená v prostrediu edge computing!

PONUKA 
CELKOM 
OBSAHUJE

2× ThinkSystem SR630
Intel Xeon Silver 2× 4208
128 GB pamäte (20 voľných slotov)
Redundantné 750W napájanie
4portový 10GB SFP + karta

Lenovo DE2000H 
s iSCSI/FC pripojením, 
24× 2,5” HDD
5× 1,8TB 10k SAS HDD

2× Lenovo ThinkSystem NE1032 
+ DAC kabely = 
Jeden switch ZADARMO!

2× SR630

2× NE1032

DE2000H

SCHÉMA ZAPOJENIA

Cena pre Lenovo obchodného partnera*

15 999 € 

Cena pre Lenovo obchodného partnera

496 € 

Odporúčaná koncová cena

719 €

Odporúčaná koncová cena*

16 890 € 


