
ThinkSystem ST250
Servidor em torre corporativo para ROBO

Capacidade corporativa
O Lenovo ThinkSystem ST250 é um servidor em torre
de racks fácil de gerenciar, com um único soquete e
repleto de recursos para o ambiente de pequenas e
médias empresas (PME) ou escritórios remotos/filiais
(ROBO).

O ThinkSystem ST250 aproveita a potência do servidor
de nível corporativo com os processadores Intel® Xeon®
E-2200 de última geração, agora com até 8 núcleos e
34% de aumento de desempenho em relação à geração
anterior, juntamente com uma grande variedade de
opções de armazenamento e integração perfeita com o
sistema de gerenciamento XClarity da Lenovo.

De automação de escritórios, serviços da Web,
gerenciamento de sistemas e backup de dados near-
side, o ThinkSystem ST250 tem suporte a várias cargas
de trabalho para aplicativos de negócios corporativos.

Flexibilidade e capacidade de
gerenciamento corporativo
O ThinkSystem ST250 apresenta um design altamente
flexível que implanta o desempenho do servidor onde é
necessário e se adapta à medida que os requisitos
mudam com o tempo. Expanda as configurações de
armazenamento com até 16 HDDs/SSDs hot-swap de
2,5 polegadas e um módulo M.2 interno, protegendo os
dados com várias opções de RAID.

Aumente o desempenho e a conectividade com
suporte a GPU, vários slots PCIe e memória TruDDR4
extremamente rápida. O software Lenovo XClarity
oferece gerenciamento de sistemas fácil de usar e
reduz significativamente o tempo de provisionamento,
enquanto uma série de integradores XClarity permite o
uso do XClarity por meio de aplicativos de TI externos
para agilizar o gerenciamento de TI e conter custos.

Desenvolvido para ROBO
O ThinkSystem ST250 foi desenvolvido para ambientes
de escritório remoto/filial. O tamanho compacto e um
sistema de refrigeração silencioso contribuem para o
uso no local.

As opções de redundância da fonte de alimentação
com alimentação CA duplamente redundante a 550 W
resultam na confiabilidade de ativos críticos. Esses
componentes aumentam o tempo de atividade do
servidor, a produtividade no local de trabalho e a
segurança dos ativos. A solução ideal para um
ambiente sem um sistema de suporte de TI dedicado
no local.

https://lenovo.com
https://intel.com
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Especificações
Formato Chassi 4U — altura: 430 mm (16,9 pol.), largura: 175 mm (6,9 pol.), profundidade: 566 mm (22,3

pol.)
Kit de montagem em rack opcional ST250

Processadores 1 processador Intel® Xeon® E-2200, até 8 núcleos a 95 W

Memória Até 128 GB em 4 slots DIMM usando DIMMs de 32 GB; TruDDR4 de 2.666 MHz

Slots de expansão 1 faixa PCIe Gen3 em 1 slot; 16 faixas PCIe Gen 3 em 16 slots (para GPU); 4 PCIe Gen3 em 4 slots; 4 PCIe
Gen3 em 8 slots

Baias de drive Até 8 compartimentos SATA/SAS de troca simples e hot-swap de 3,5 polegadas; até 16 SATA/SAS hot-
swap de 2,5 polegadas; 2 compartimentos de mídia de 5,25 polegadas (para unidade óptica ou fita); 1
suporte M.2

Suporte a HBA/RAID Suporte a Intel VROC Software RAID; suporte a várias configurações RAID de hardware

Interface I/O 1 porta USB 3.1 G1 frontal e uma porta USB 2.0 para XCC mobile
2 portas USB 3.1 G2 traseiras e 2 portas USB 3.1 G1 traseiras
1 porta Serial Com e 1 porta VGA

Interface de rede 2 portas 1GbE padrão; 1 porta de gerenciamento 1GbE dedicada

Energia Unidade de fonte de alimentação (PSU) 80 PLUS duplamente redundante; PSU fixo de 250 W; eficiência
energética até Platinum; em conformidade com Energy Star 2.1

Gerenciamento de
sistemas

Lenovo XClarity Controller; TPM 1.2 integrado (opcional para TPM 2.0)

Sistemas operacionais Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware vSphere. Acesse lenovopress.com/osig para ver mais
informações. Microsoft Windows Client OS – Win10 testado

Garantia Limitada Um e três anos de serviço no local e para unidades substituíveis pelo cliente, próximo dia útil, 9 horas
por dia, 5 dias por semana, upgrades de serviço opcionais

Para mais informações
Para saber mais sobre o Lenovo ThinkSystem ST250,
entre em contato com seu representante ou parceiro de
negócios Lenovo ou acesse
www.lenovo.com/thinksystem. Consulte o Guia do
produto ThinkSystem ST250 para ver especificações
detalhadas.

Sobre a Lenovo
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa
Fortune 500 de US$ 45 bilhões e um líder tecnológico
global em Transformação inteligente. As soluções Lenovo
para datacenters (ThinkSystem, ThinkAgile) estão criando
a capacidade e a potência informática que mudarão os
negócios e a sociedade.

PRECISA DE
ARMAZENAMENTO?

Saiba mais sobre o
armazenamento da Lenovo

lenovo.com/systems/storage

PRECISA DE
SERVIÇOS?

Saiba mais sobre os Serviços
Lenovo em

lenovo.com/systems/services
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