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ADAX e-Net RL UltraSlim 
 
Serwery ADAX typu UltraSlim  to zestawy komputerowe montowane w stelaŜowych obudowach rack o 
wysokości 1U. Dzięki temu serwery te doskonale nadają się zarówno do małych serwerowni 
(oszczędność miejsca) jak i do budowy zaawansowanej infrastruktury informatycznej np. w firmach 
dostarczających internet czy duŜych przedsiębiorstwach. Z powodzeniem mogą pełnić rolę jednostek 
wysokowydajnych systemów klastrowych. 
ADAX e-Net UltraSlim  to najbardziej wydajny czteroprocesorowy serwer oparty o 
najnowocześniejsze technologie serwerowe firmy AMD – HyperTransport i Direct Connect oraz 
doskonałe 64 bitowe dwurdzeniowe procesory AMD Opteron™ serii 8000, wyposaŜony w pamięć 
RAM DDR2 z korekcją ECC rozbudowywalną do 64GB i zbudowany w obudowie rack o wysokości 
1U. 
Mimo swych niewielkich gabarytów serwer posiada doskonale chłodzoną obudowę wyposaŜona w 
zasilacz 1000W oraz w zatokę hot-swap na maksymalnie 3 dyski twarde SATA.  
Dzięki technologii AMD PowerNow! serwer ADAX e-Net RL UltraSlim jest rozwiązaniem wysoce 
energooszczędnym w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych, a rewolucyjne rozwiązanie AMD 
Direct Connect eliminuje występowanie 'wąskiego gardła' przepływu informacji zwiekszając tym 
samym szybkość i moc obliczeniową serwera. 
 
 

  
 

 
 
Konfiguracja:  
• Obudowa: Rack 1U, Zasilacz cold-swap 1000W, 3 kieszenie hot-swap, 6 wewn. 
wentylatorów  
• Procesor: max 4x AMD Opteron™ serii 8000 (socket F) 
• Płyta główna: 6 złącz SATA2 3GB/s, nVidia RAID 2.0 (0,1,0+1,5,JBOD), 1 
złącze PCI-e x16, 1 złącze HTX (HyperTransoport™) 
• Pamięć: moŜliwość instalacji maksymalnie 16 modułów DDR2 ECC Registered ( 
max. 64GB DDR2 400 lub 32GB DDR2 533/667) 
• Dyski twarde: Max 3 dyski SATA2 3,0GB/s 
• Karta grafiki ATI ES 1000 (zintegrowana) 
• 2 karty sieciowe Gigabit LAN (zintegrowane) 
• DVD-ROM 
• Opcjonalnie Napęd dyskietek 3,5'' 1,44MB (slim) 
• Klawiatura ADAX, mysz ADAX optyczna 
• Oprogramowanie monitorujące i zarządzające. MoŜliwość instalacji dodatkowej 
karty zdalnego zarządzania serwerem. 
• Gwarancja 3 lata 
• Serwis on-site 3/24/48 (3lata/24h na reakcję/48h na naprawę) 

  

 

 

 
 


