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*Em comparação ao array do Fornecedor A

Saiba mais em DellEMC.com/pt-br/Compare-Storage

Em nossos testes práticos com o Dell EMC™ Unity™ XT 880F e o storage array de um concorrente 
("Fornecedor A"), a solução Dell EMC comportou mais operações de entrada/saída por segundo 
(IOPS), reduziu os dados com mais eficiência e ajudou nossos administradores a executar tarefas 
comuns de gerenciamento em menos tempo e com menos etapas. Para empresas de médio porte 
que buscam enfrentar os desafios diários do provisionamento de armazenamento, suportando 
cargas de trabalho mistas e escalabilidade, o Dell EMC Unity XT oferece uma solução que pode 
ajudar a maximizar o desempenho e a eficiência.

Obtenha o máximo de seu armazenamento com 
o All-flash array do Dell EMC Unity XT 880F
Essa solução Dell EMC processou mais IOPS e proporcionou 
uma taxa de redução de dados mais alta do que o array de 
um concorrente

Use o armazenamento com maior eficiência

Dell EMC Unity XT 880F Array do Fornecedor A
Quanto menos consumo e mais redução de dados, melhor

taxa de 
redução
de dados
7,00:1za

taxa
de redução
de dados 

3,05:1

29,2 TB
de dados
reduzidos
para 
4,20 TB

29,2 TB
de dados
reduzidos
para 
9,76 TB

129%
a mais de redução 
de dados*

Comporte cargas de trabalho intensivas de dados

Dell EMC
Unity XT 880F

Array do 
Fornecedor A

IOPS. | Quanto mais, melhor

702,628

363,829

93% mais  
IOPS  

em um teste de leitura 
aleatória de 8 KB 
e 100%*

Até 

Execute tarefas comuns de gerenciamento em menos tempo

Dell EMC
Unity XT 880F

Array do 
Fornecedor A

min.:seg. | Quanto menos, melhor

02:45

51:00

94%

provisionamento 
mais rápido do 
armazenamento 
em massa*
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