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Region Produkt Pojemność Numer modelu Kod EAN Kod UPC opakowania zbiorczego

EMEA BlackArmor 400 nd. STAR400 7636490024962 10763649026417
EMEA BlackArmor 440 4 TB ST340005SHD10G-RK 7636490014512 10763649015961
EMEA BlackArmor 440 8 TB ST380005SHD10G-RK 7636490014536 10763649015985
EMEA BlackArmor 440 12 TB STAU12000200 7636490026584 10763649029371
Na całym świecie Zapasowy wentylator nd. STAT400 7636490025839 nd.
Na całym świecie Zapasowy zasilacz nd. STAT401 7636490025846 nd.
Na całym świecie Zapasowa stacja dokująca dysku nd. STAT403 7636490025860 nd.

*  Zawiera licencje dla 10 komputerów PC na oprogramowanie 
do tworzenia kopii zapasowych. Dodatkowe licencje można 
nabyć w witrynie internetowej pod adresem www.seagate.com.

Wymiary produktu Szer. x wys. x głęb. – 252 mm x 160 mm x 200 mm
Waga: NAS440 – 6,90 kg, NAS400 – 4,28 kg

Parametry opakowań handlowych 
i logistycznych

Wymiary opakowania: szer. x wys. x głęb. – 368 mm x 239 mm x 241 mm
Waga opakowania: NAS440 – 8,19 kg, NAS400 – 5,8 kg
Wymiary kartonu zbiorczego: szer. x wys. x głęb. – 500 mm x 400 mm x 260 mm
Waga kartonu zbiorczego: NAS440 – 17,66 kg, NAS400 – 12,57 kg
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym: 2
Liczba kartonów zbiorczych na palecie: 24
Wymiary palety: szer. x wys. x głęb. – 1000 mm x 1196 mm x 1230 mm
Waga palety: NAS440 – 444,80 kg, NAS400 – 315,3 kg
Liczba warstw palety: 4

Dane techniczne Parametry dysku
Interfejsy

Protokoły sieciowe
Uwierzytelnianie sieciowe 

Protokoły udostępniania plików
Zarządzanie systemem plików
Zarządzanie woluminami

Zarządzanie dyskami

Zarządzanie tworzeniem kopii 
zapasowych

Zarządzanie zdarzeniami

Przesyłanie strumieniowe 
danych multimedialnych

Serwer pobierania plików
Dostęp zdalny

SATA II
• 4 wewnętrzne porty SATA II
• 2 porty Gigabit Ethernet RJ45

CIFS, NFS, HTTPS, FTP poprzez SSL/TLS
RAID 0, 1, 10, 5, JBOD*
• Zarządzanie udostępnianiem
• Szyfrowanie na poziomie woluminu

• Zarządzanie wieloma woluminami
• Monitorowanie stanu systemu SMART
•  Tworzenie lokalnych kopii zapasowych 

(z urządzenia USB do systemu NAS,  
z systemu NAS na urządzenie USB)

•  Tworzenie kopii zapasowych za 
pośrednictwem sieci między systemami NAS

Powiadamianie o zdarzeniach za pomocą 
wiadomości e-mail
• Serwer iTunes®

•  Serwer multimediów cyfrowych zgodny  
ze standardem DLNA

Narzędzie do pobierania (protokoły HTTP i FTP)
Usługa Seagate Global Access™

• 4 porty hosta USB 2.0 (3 z tyłu, 1 z przodu)

•  Obsługa listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie 
folderów udostępnionych

• Ustawianie przydziałów dysku

•  Tworzenie kopii zapasowych systemu klienta  
oraz mechanizm odzyskiwania całego systemu  
za pośrednictwem sieci

• Kompatybilność z oprogramowaniem Time Machine®

• UPnP

Wymagania dotyczące 
oprogramowania

Komputer PC podłączony do sieci
•  Procesor klasy Pentium III 500 MHz lub lepszy
•  System operacyjny Microsoft® Windows® XP,  Windows Vista®  

lub Windows® 7
• System operacyjny Linux z jądrem 2.6.7 lub nowszym
•  Przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub nowsza  

albo Firefox 2.X lub nowsza (do obsługi interfejsu lub dostępu  
za pośrednictwem Internetu)

• 256 MB pamięci RAM

Komputer Mac podłączony do sieci
• System operacyjny Mac OS® X 10.4.11 lub nowszy
• Przeglądarka internetowa Apple Safari 3.1 lub nowsza

Wymagania systemowe • Lokalna sieć komputerowa (LAN)
•  Połączenie z Internetem (na potrzeby aktualizacji systemu  

oraz dostępu za pośrednictwem Internetu)

•  Router przewodowy lub bezprzewodowy z dostępnym portem 
sieci Ethernet 10/100/1000

Zawartość opakowania • serwer pamięci masowej BlackArmor NAS 400,
• cztery dyski Seagate (NAS 440),
• kabel RJ45 o długości 2 m,
• kabel zasilania,
• instrukcja szybkiej instalacji,

• płyta DVD-ROM zawierająca
         - oprogramowanie BlackArmor Discovery dla systemu Windows
         -  oprogramowanie BlackArmor Discovery dla komputerów 

Macintosh
         -  oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych BlackArmor 

Backup dla systemu Windows (10 licencji*)
         -  oprogramowanie System Recovery Boot dla systemu Windows 

(wymagane w przypadku wymiany dysku twardego)

* Możliwość zakupienia dodatkowych licencji.

Integracja Microsoft Windows® Server Active Directory w wersji 2000 / 2003 / 2008 w celu zwiększenia 
liczby grup i użytkowników.

CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, Bonjour, Microsoft RALLY® 

Doskonałe rozwiązanie, 
aby uzyskać następujące 
możliwości:

•  Dostęp do plików przecho-
wywanych w centralnej, 
bezpiecznej lokalizacji.

•  Zdalne zarządzanie i dostęp 
do plików.

•  Tworzenie kopii zapasowych 
lub przenoszenie plików  
na inne urządzenia pamięci 
masowej.

•  Automatyczne wykonywanie 
kopii zapasowych całych 
systemów z komputerów 
podłączonych do sieci.

•  Współdzielenie drukarki USB 
z komputerami PC i Mac® 
podłączonymi do sieci.

•  Szyfrowanie pojedynczych 
plików lub nawet całych 
woluminów danych.

•  Strumieniowe przesyłanie 
danych multimedialnych 
zgodnie ze standardem 
DLNA lub iTunes®.

Interfejs 10/100/1000 Ethernet, USB 2.0
Pojemności Tylko serwery, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 12 TB

Seria serwerów pamięci masowej z 4 wnękami na dyski, Seagate® BlackArmor® NAS 400, to kompletne, sieciowe rozwiązanie 
pamięci masowej do zastosowania w małych firmach. Serwery zostały zaprojektowane pod kątem optymalnego czasu działania 
oraz spójności danych, dla maksymalnie 50 stacji roboczych. Automatyczna ochrona najważniejszych danych w firmie 
dzięki oprogramowaniu do tworzenia kopii zapasowych — przyrostowo, jak i całego systemu — dla wszystkich komputerów 
podłączonych do sieci, możliwości odzyskiwania całego systemu (bare metal restore) oraz szyfrowania poszczególnych 
plików i całych woluminów danych. Dzięki opcjom konfiguracji macierzy RAID 0/1/5/10 oraz JBOD można zwiększyć spójność 
danych i/lub wydajność. Bezpieczny dostęp do plików przez Internet, możliwy za pomocą dowolnej popularnej przeglądarki 
internetowej — bez potrzeby korzystania ze specjalnego oprogramowania. Objęte 3-letnią gwarancją.

BlackArmor® NAS 440
BlackArmor NAS 440 to wyposażony w 4 wnęki dyskowe serwer pamięci masowej, do którego dołączone są 4 zamontowane już 
dyski. Dzięki technologii plug-and-play, NAS 440 to łatwe w instalacji rozwiązanie ze wstępnie skonfigurowaną macierzą RAID5, 
zapewniające maksymalną możliwą pojemność oraz bezpieczne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych.

BlackArmor® NAS 400
Serwer pamięci masowej z 4 wnękami dyskowymi BlackArmor NAS 400 oferuje te same funkcje sprzętowe i programowe,  
co serwer BlackArmor NAS 440, ale nie jest wyposażony w zamontowane już dyski. Takie rozwiązanie umożliwia indywidualne 
skonfigurowanie rozwiązania pamięci masowej, tak aby jak najlepiej spełniało potrzeby firmy. Firma Seagate oferuje szeroką 
gamę energooszczędnych, niezawodnych i certyfikowanych dysków, które łatwo można zintegrować z istniejącym systemem.  
Na początek można zainstalować tylko jeden dysk, a w miarę rozwoju firmy można dodać kolejne dyski i korzystać z dodatkowych 
konfiguracji macierzy RAID oraz zwiększyć pojemność pamięci.

•  Dwa porty Ethernet używane do podłączenia  
do sieci lokalnej, awaryjnego przełączania portów  
i automatycznego tworzenia kopii zapasowych 
między systemami NAS.

•  Możliwość skonfigurowania macierzy RAID 0/1/5/10 
oraz JBOD.

•  Cztery porty USB 2.0 do podłączenia zewnętrznych 
dysków, drukarek i zasilacza UPS.

•  Możliwość wyboru odpowiedniego dla firmy poziomu 
zabezpieczeń — od szyfrowania pojedynczych plików 
po szyfrowanie całych woluminów.

•  Wbudowany wyświetlacz LCD pozwalający szybko 
uzyskać informacje o stanie urządzenia.

•  Obsługa Microsoft® Active Directory 2003 / 2008  
w celu zwiększenia liczby grup i użytkowników.

• Zarządzanie wieloma woluminami.
•  Powiadamianie o zdarzeniach za pomocą wiadomości 

e-mail.
•  Strumieniowe przesyłanie danych multimedialnych 

zgodne ze standardami DLNA, UPnP i iTunes®.
• 3-letnia gwarancja.

•  Zaprojektowany z myślą o małych firmach, zapewniający 
optymalny czas bezawaryjnej pracy i spójność danych  
dla maksymalnie 50 stacji roboczych.

•  Kompatybilność z oprogramowaniem Time Machine®,  
dla tworzenia kopii zapasowej dysku komputera Mac®.

•  Wyposażony w energooszczędne, niezawodne dyski  
twarde Seagate®.*

•  Ciągłe i automatyczne wykonywanie kopii zapasowych 
(przyrostowych oraz obejmujących cały system) dla 
komputerów PC podłączonych do sieci.

•  Bezpieczny dostęp zdalny za pośrednictwem dowolnej 
popularnej przeglądarki internetowej — bez konieczności 
używania dodatkowego oprogramowania.

•  Możliwość wymiany dysków przez użytkownika podczas 
pracy urządzenia — bez konieczności korzystania  
z narzędzi.

•  Pracuje jako serwer FTP poprzez SSL/TLS w celu 
bezpiecznego, zdalnego dostępu do pliku.

Najważniejsze informacje:

Interfejsy 

•  Dwa porty Ethernet używane do 
podłączenia do sieci lokalnej, 
awaryjnego przełączania portów  
i automatycznego tworzenia 
kopii zapasowych między 
systemami NAS.

•  Cztery porty USB 2.0 do podłą-
czenia zewnętrznych dysków, 
drukarek i zasilacza UPS.

• Cztery wewnętrzne porty SATA II.

SCENTRALIZOWANA SIECIOWA PAMIĘĆ MASOWA



Zaprojektowane, aby zapewnić optymalny  
czas bezawaryjnej pracy i spójność danych

Możliwość rozszerzenia
Jeden port USB 2.0 umieszczony z przodu oraz trzy z tyłu pozwalają na podłączenie zewnętrznych dysków twardych z interfejsem USB w celu zwiększenia 
pojemności pamięci masowej i zarządzania wymianą danych z innymi lokalizacjami. Oprócz tego możliwe jest łatwe współdzielenie drukarki USB ze wszystkimi 
komputerami PC i Mac® w sieci komputerowej lub podłączenie zasilacza UPS chroniącego przed awariami zasilania.

Scentralizowany serwer sieciowej pamięci 
masowej dla małych firm
Seria serwerów pamięci masowej z 4 wnękami 
na dyski Seagate® BlackArmor® NAS 400, to 
kompletne, sieciowe rozwiązanie pamięci masowej 
do zastosowania w małych firmach. Serwery zostały 
zaprojektowane pod kątem optymalnego czasu 
działania oraz spójności danych, dla maksymalnie 
50 stacji roboczych.

Wydajność, która odpowiada wymaganiom 
Twojej firmy
Serwer pamięci masowej BlackArmor NAS 440  
dzięki niezawodnym dyskom Seagate®, procesorowi 
1,2 GHz, 256 MB pamięci RAM i dwóm portom Gigabit 
Ethernet oferuje wyjątkowo wysoką wydajność —  
co przekłada się na szybkości odczytu na poziomie 
69 MB/s w przypadku macierzy RAID 5*. Obydwa 
porty Gigabit Ethernet mogą być jednocześnie 
podłączone do sieci lokalnej w celu zapewnienia 
ochrony przed awarią portu. Można także wykorzystać 
jeden port do łączności z siecią, a drugi do tworzenia 
kopii zapasowych danych między systemami NAS.

Ochrona danych firmowych 
Oprogramowanie odgrywa istotną rolę w zacho-
waniu ciągłości prowadzonej działalności, a serwery 
pamięci masowej BlackArmor zostały zaprojekto-
wane właśnie z myślą o firmach. Aby chronić dane 
o znaczeniu krytycznym, w dołączonym pakiecie 
oprogramowania znajdują się narzędzia do 
tworzenia zaplanowanych i automatycznych kopii 
zapasowych, zarówno przyrostowych, jak i całego 
systemu. W przypadku awarii komputera można 
skorzystać z funkcji przywracania całej zawartości 
dysku komputera, łącznie z programami i usta-
wieniami — bez konieczności reinstalacji systemu 
operacyjnego.

Oprogramowanie serwera można również 
skonfigurować i pozwala ono na wybór poziomu 
zabezpieczeń odpowiedniego dla prowadzonej 
działalności, od szyfrowania pojedynczych plików 
po szyfrowanie całych woluminów. Ponadto 
oferowane cztery dyski można skonfigurować  
w taki sposób, aby uzyskać optymalne dla firmy  
połączenie wydajności, nadmiarowości i pojem-
ności pamięci masowej. Można wybrać jedną  
z następujących konfiguracji: RAID 0/1/5/10 
oraz JBOD.

Poznaj całą rodzinę rozwiązań BlackArmor
Zakup produktów z rodziny BlackArmor® ułatwi instalację 
oraz konserwację, gdy firma, chcąc sprostać wymaganiom 
biznesowym, będzie korzystała zarówno z sieciowych pamięci 
masowych, jak i dysków przenośnych oraz przeznaczonych 
do stacji roboczych. Rodzina produktów BlackArmor 
wykorzystuje tej samej klasy oprogramowanie, dzięki czemu 
skróceniu ulega czas potrzebny na wdrożenie i obsługę.

Serwery pamięci masowej serii BlackArmor NAS 400 zawierają cztery wnęki dyskowe, które można łatwo wyjąć bez użycia narzędzi. Do zamontowania dysku 
twardego zwykle potrzeba śrubek, śrubokręta i trochę wysiłku. Dzięki naszemu wyjątkowemu systemowi kasetowemu wystarczy tylko zabezpieczyć dysk za 
pomocą wtyków dołączonych do kasety, a następnie wsunąć ją do wnęki dyskowej. Dyski można podłączać i odłączać podczas pracy urządzenia, dlatego nie ma 
konieczności wyłączania serwera w celu przeprowadzenia konserwacji lub modernizacji.

Masz pełną kontrolę
Oprócz dołączonego oprogramowania można także 
korzystać z internetowego interfejsu do zarządzania oraz 
narzędzia BlackArmor® Discovery. Narzędzie BlackArmor 
Discovery pozwala w łatwy sposób korzystać z rozwiązań 
sieciowych pamięci masowych, wyświetlając wszystkie 
produkty BlackArmor NAS podłączone do sieci. Z poziomu 
narzędzia Discovery, za pomocą jednego kliknięcia, 
można wyświetlić lub zmapować udostępniony wolumin 
do komputera, uzyskać dostęp do internetowego interfejsu 
użytkownika lub zrobić kopię zapasową dysków używanego 
komputera. Serwery pamięci masowej BlackArmor serii 
NAS 400 mogą być także zarządzane zdalnie za pomocą 
protokołu DDNS, który można skonfigurować z poziomu 
internetowego interfejsu zarządzania. Kopię zapasową 
dysków komputerów Mac® można wykonać za pomocą 
oprogramowania Time Machine®, które oferuje tworzenie 
przyrostowych kopii zapasowych całego systemu  
przez sieć.

Korzystając z usługi Seagate Global Access™ można uzyskać bezpieczny dostęp do plików z poziomu dowolnej, popularnej przeglądarki internetowej — 
nie ma potrzeby używania specjalnego oprogramowania. Dodatkowo, serwer pamięci masowej BlackArmor NAS 400 może pracować jako bezpieczny serwer FTP, 
umożliwiając zdalny dostęp do plików poprzez SSL/TLS, technologię wykorzystywaną do zabezpieczania Twoich informacji w usługach bankowości elektronicznej.

Zbuduj własny serwer pamięci masowej 
BlackArmor NAS 400 za pomocą certyfikowanych 
dysków Seagate.
Serwer pamięci masowej BlackArmor NAS 400 dostarczany  
jest bez preinstalowanych dysków, dzięki czemu możliwy  
jest wybór dysków, które najlepiej pasują do Twojej firmy. 
Firma Seagate oferuje szeroki wybór dysków certyfikowanych  
w zakresie integracji z serwerem pamięci masowej 
BlackArmor NAS 400. Odwiedź stronę www.seagate.com,  
aby zapoznać się z aktualną listą dysków certyfikowanych.

* Przeczytaj szczegóły wydajności pozyskane za pomocą programu CrystalDiskMark 3.0 w systemie Windows® 7 x 64.


