Bem-vindo à jornada Linux com IBM Power!
O Linux da plataforma IBM Power é o mesmo para o x86, porém ao rodar
em nossa plataforma, oferece melhor desempenho, conﬁabilidade, disponibilidade e segurança.
12x
Líder do Ranking de disponibilidade e segurança por 12 anos consecutivos –
Pesquisa ITIC 2020
2X
O Power9 tem 2x o desempenho por núcleo quando comparado ao x86,
suportando cargas de trabalho e aplicativos cada vez mais exigentes de
processamento.
3,2x
O IBM Power suporta 3,2 vezes mais contêineres por núcleo do que os sistemas x86 testados.

OFERTAS IBM POWER
Oferta 1
- IBM Power LC921
- 16 cores IBM Power9
- 64 GB RAM
- 2 discos 1.2 TB 10K rpm SAS
- 1 placa ETH 4 portas 10G
- Sistema operacional Linux RedHat 8
com 3 anos de suporte IBM

Oferta 2
- IBM Power LC922
- 32 cores IBM Power9
- 128 GB RAM
- 2 discos 1.2 TB 10K rpm SAS
- 1 placa ETH 4 portas 10G
- Sistema operacional Linux RedHat 8
com 3 anos de suporte IBM

A partir de: R$ 26.100,00*

A partir de: R$ 32.000,00*

Para mais informações entre em contato
com nossos especialistas.

Clique aqui

* Valor sugerido para conﬁgurações acima descritas. Qualquer alteração na conﬁguração sugerida,
será necessária uma nova consulta de preços com a IBM e seus distribuidores autorizados. Preços
base Minas Gerais. Consulte para demais Estados. Estimativa de preço para clientes privados. Para
empresas do setor público, entre em contato com nossos especialistas. Ofertas não incluem instalação física. Consulte para serviços de instalação e migração de dados. Ofertas válidas até 30 de
Setembro de 2021 ou enquanto durarem nossos estoques. Preços e condições sujeitos à alteração
a qualquer momento, sem prévio aviso. Consulte todas as condições com nosso especialista antes
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