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FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO XE8545

CPU otimizada e desempenho de GPU
O XE8545 usa as CPUs AMD de maior contagem de núcleos com as GPUs de núcleo de tensor NVIDIA A100 de maior potência para 
uma grande e ampla variedade de necessidades de processamento.

• Combine as contagens de núcleo mais altas (128) da nova geração de processadores AMD Epyc e a maior quantidade de 
memória e largura de banda de GPU disponíveis atualmente para superar os limites da computação de IA

• Hospede ambientes com vários locatários usando um conjunto flexível de opções de virtualização: O software vGPU da 
NVIDIA e seu novo recurso GPU Multi-Instance (MIG)

• Escolha entre as opções de GPU de 400W e 500W e, ao mesmo tempo, mantenha a eficiência com resfriamento por ar 
(35 °C/25 °C)

• Sistema com certificação NVIDIA testado para performance, capacidade de gerenciamento, segurança e escalabilidade

Taxa de transferência de E/S acelerada
O XE8545 destaca-se pela combinação de todos os seus componentes: NVLink, PCIe Gen 4.0 e SSDs NVMe para impulsionar os limites 
de fluxo de dados e possibilidade de computação. 

• Obtenha desempenho de aprendizado de máquina 6-7* (o dobro do desempenho de HPC) nos aceleradores atuais com GPUs 
SXM4 A100 PCIe Gen 4 com largura de banda ponto a ponto mais alta (600 GB/s) em um design sem switch de baixa latência. 

• Aprimore o treinamento de aprendizado de máquina com ganho de performance 20 vezes maior baseado na multiplicação de matriz 
habilitada para dispersão e largura de banda de 600 GB/s para comunicação GPU-GPU, 2 vezes mais do que a geração anterior.

Gerenciamento simplificado
O XE8545 simplifica as operações do data center com a pilha completa do OpenManage, a profundidade de rack padrão e o 
resfriamento de ar.

• Gerencie o seu data center de forma eficiente e consistente com o suporte total a conformidade iDRAC e Open Management 
Enterprise (OME).

• Integre prontamente essa tecnologia inovadora no seu data center com um rack de profundidade padrãoe um chassi com 
resfriamento de ar (35 °C), evitando custos dispendiosos. 

Fortaleça seu data center com segurança integrada
Todos os servidores PowerEdge foram projetados com uma arquitetura resiliente para ambientes virtuais, integrando a segurança 
profundamente a todas as fases do ciclo de vida, do projeto ao descarte.

• Aprimore a segurança com a ativação de plataforma do AMD Secure Memory Encryption (SME) e o Secure Encrypt Virtualization (SEV).
• Opere suas cargas de trabalho em uma plataforma segura com base na inicialização criptograficamente confiável e na raiz de 

confiança do silício.
• Mantenha a segurança de microcódigo dos servidores com pacotes de microcódigo assinados digitalmente.
• Detecte e corrija alterações mal-intencionadas ou não autorizadas com a detecção de desvios e o bloqueio do sistema.
• Limpe com rapidez e segurança todos os dados da mídia de armazenamento, incluindo discos rígidos, SSDs e memória do 

sistema usando o System Erase.

Melhore seu desempenho de computação com um sistema de 
2 soquetes e 4U projetado para otimizar as tecnologias mais 
recentes do setor. Desenvolva, treine e implemente modelos de 
aprendizado de máquina de ponta, acelere cargas de trabalho 
de computação complexas de alto desempenho ou serviços de 
virtualização acelerados de host.

PowerEdge XE8545
Infraestrutura de IA sem comprometimento
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Recursos Especificação técnica
CPU 2 processadores AMD EPYCTM (280 W) de 3ª geração com até 64 núcleos por processador

Memória 32 x DDR4 
Largura de banda de até 3.200 MT/s

Aceleradores 4 GPUs NVIDIA A100 com NVIDIA NVLink
Opções: 40 GB/400W ou 80 GB/500W

Armazenamento frontal 10 hot plugs de 2,5” SAS/SATA

Até 8 NVMe de 2,5 pol

Controladores BOSS S1.5, H745

E/S 1 PCIe Gen4 LP (x16)
1 PCIe Gen4 FH (x16)
1 PCIe Gen4 FH (x16) ou 2 PCIe Gen4 FH (x8) 

Térmico Ar resfriado até 35 °C para GPUs de 400 W ou 25 °C para GPUs de 500 W

Ventiladores 12 ventiladores hot-plug frontais com 6 ventiladores internos (CPU)

Gerenciamento incorporado iDRAC9
iDRAC Direct

Quick Sync 2.0

Software OpenManage iDRAC9 Enterprise
Power Manager

SupportAssist 
Update Manager

Fontes de alimentação 4 fontes de alimentação CA de 2400 W com hot plug redundante
4 fontes de alimentação 2800 W CA/CC redundante hot plug

Altura do rack 4U

Portas Frontal: 1 USB 2.0 – iDRAC dedicado Traseira: 1 USB 3.0, 1 USB 2.0

Segurança Firmware assinado com criptografia 
Exclusão segura do Secure Boot
Raiz de confiança do silício 
System Lockdown 

TPM 1.2/2.0, TCM 2.0 opcional
Secure Memory EncryptionTM
Secure Encrypted VirtualizationTM

Dimensões (adicionar CxP) Profundidade: 810 mm Largura: 447 mm Altura: 86,8 mm

Unidade de rack Servidor em rack de 4U

Placa de rede incorporada 2 LOMs de 1 GbE

Opções de sistema de rede OCP x16 mezz 3.0

Sistemas operacionais e 
hypervisors

Ubuntu® 
Windows Server® com Hyper-V 

Red Hat® Enterprise Linux 
VMware® ESXi®

Versão pronta para OEM 
disponível

Da tampa frontal ao BIOS e a embalagem, você terá a certeza de que os servidores foram projetados e desenvolvidos 
especialmente para você. Para obter mais informações, visite Dell.com/OEM.

Suporte recomendado Dell ProSupport Plus para sistemas essenciais ou Dell ProSupport para suporte Premium a hardware e software da sua solução 
PowerEdge. Também estão disponíveis ofertas de consultoria e implementação. Entre em contato com seu representante da Dell 
ainda hoje para obter mais informações. A disponibilidade e os termos dos serviços da Dell variam de acordo com a região. Para 
obter mais informações, acesse dell.com/ServiceDescriptions.

Serviços recomendados O ProSupport Plus com SupportAssist oferece suporte proativo e preditivo para sistemas essenciais. O ProSupport oferece suporte 
abrangente a hardware e software. Aproveite melhor sua tecnologia desde o primeiro dia com as ofertas de implementação do 
ProDeploy Enterprise Suite. Para obter mais informações, acesse dell.com/Services.

https://www.delltechnologies.com/pt-br/solutions/openmanage/index.htm
https://www.delltechnologies.com/pt-br/contactus.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/search.htm#sort=relevancy&f:productFacet=[43609]
https://twitter.com/dellemcservers
http://www.delltechnologies.com/servers
http://Dell.com/OEM
http://Dell.com/ServiceDescriptions
http://Dell.com/Services

