
HUAWEI  
FusionServer
1288H V5  
2288H V5

Wydajne  
i efektywne  
serwery rackowe

Lider w zakresie wydajności działania 
według niezależnych organizacji
500+ światowych rekordów
niezawodność działania o 15% wyższa 
niż średnia rynkowa

2-gniazdow y serwer 
szafow y 1U

do 10 x 2,5’  
dysków twardych 

wsparcie dla NVMe  
i  dedykowanego GPU

1288H V5

do 31 x 2,5’ 
dysków twardych 

wsparcie dla NVMe  
i  dedykowanego GPU

2-gniazdow y 
serwer szafow y 2U

2288H V5



dowiedz się więcej 

vectorsolutions.net

HUAWEI FusionServer V5  
1288H V5 / 2288H V5

Huawei FusionServer V5 to 2-procesorowe serwery szafowe stanowiące  
idealne rozwiązanie dla każdego środowiska IT.

Jeśli potrzebujesz innej konfiguracji lub jesteś zainteresowany/a kompleksową ofertą w zakresie rozwiązań 
sieciowych lub storage, to zapraszamy do kontaktu. Dopasujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb!

Huawei jest globalnym liderem w zakresie produkcji urządzeń 
takich jak serwery dla środowiska IT. Rozwiązania tej marki są 
wykorzystywane w ponad 10 000 firm lub instytucji działających  
w różnych branżach na całym świecie.

Poniżej przedstawiamy wybrane konfiguracje serwerów. Dla każdego urządzenia istnieje możliwość wykupienia 
wsparcia technicznego VECTOR V-AID Kliknij POZNAJ CENĘ, wypełnij krótki formularz, a my skontaktujemy się  
z Tobą i przedstawimy szczegółową ofertę cenową. Urządzenia dostępne są w ciągu 2 tygodni.

pozwalają na przetwarzanie dużej ilości danych generowanych podczas wirtualizacji w chmurze,  
wydajnego przetwarzania danych (HPC), Big Data bądź jako element infrastruktur hiperkonwergentnych (HCI)

zapewniają wysoką wydajność oraz doskonałą skalowalność przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu 
przestrzeni w centrach danych oraz ograniczeniu kosztów ogólnych

technologia DEMT ogranicza zużycie energii nawet o 16% bez wpływu na wydajność

inteligentne zarządzanie i otwartość dzięki funkcji automatycznej obsługi i utrzymania w całym cyklu życia  
oraz FDM na potrzeby diagnostyki z dokładnością nawet do 93%

oferowane są w wielu konfiguracjach, z wykorzystaniem wysokiej komponentów marki Huawei, takich jak m.in. 
oprogramowanie do zarządzania, karty sieciowe czy dyski SSD, co zapewnia pełną kompatybilność i niezależność 
od innych producentów

  Basic Standard Standard+ Premium

Chassis 1U 8*2.5-inch HDD, Ball Bearing Rail Kit 2U 25*2.5-inch HDD, 
Ball Bearing Rail Kit

Procesor 2 x Intel Xeon Silver 
4208 (2.1GHz/8-Core)

2 x Intel Xeon Silver 
4214 (2.2GHz/12-Core)

2 x Intel Xeon Gold 
5218 (2.3GHz/16-Core)

2 x Intel Xeon Gold 
6240 (2.6GHz/18-Core)

Memory (MHz) 64 GB, 4 x 16GB,2933MT/s, DDR4 128 GB, 4 x 32GB,2933MT/s, DDR4

Hard Drive 2 x SSD,240GB,SATA 6Gb/s

RAID Controller 
Card SAS/SATA RAID 0, 1, 10 -12Gb/s

Network Port 2 x GE, 2 x 10GE SFP+

Power Supply Unit 2 x Platinum 550 W 2 x Platinum 900 W
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