
Visão geral do produto

Armazenamento  
otimizado para vigilância
Discos rígidos SV35 Series™  

O que você recebe

•	 	A	única	plataforma	de	discos	otimizada	para	vigilância	com	opções	 
de 1, 2 e 3 TB de capacidade.

•	 	Uma	série	de	discos	rígidos	testados	e	adaptados	para	altas	cargas	 
de	trabalho	de	gravação.	

•	 	Capacidade	de	operar	24	horas	por	dia,	7	dias	por	semana,	mantendo	 
a	alta	taxa	de	1	milhão	de	horas	de	MTBF.

•	 	Desempenho	impulsionado	por	uma	plataforma	base	de	7.200	RPM,	 
com	DRAM	DDR2	de	64	MB	e	algoritmos	de	vigilância	de	cache	 
de	gravação	otimizados.

•	 	Com	a	tecnologia	de	1	TB	por	disco,	o	seu	armazenamento	de	vigilância	
pesa	ainda	menos	no	bolso.		

•	 	A	tecnologia	servo	Seagate	AcuTrac™	proporciona	operação	de	leitura/
gravação	precisa,	mesmo	em	ambientes	operacionais	desafiadores.
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Capacidade e vídeo em alta definição

Embora a maioria das pessoas associe o vídeo de alta definição princi-
palmente ao entretenimento, no mercado mundial de armazenamento  
a videovigilância HD é associada a uma quantidade maciça da demanda  
de capacidade. Uma pesquisa da In-Stat prevê a venda de mais de 
41 milhões de câmeras em 2011 e mais de 51 milhões até 2014.1 Cada 
vez mais, essas câmeras incluem recursos de captura HD, e estão  
gerando uma nova era de segurança e aprimoramento na prevenção de  
crimes. Um dos fatores fundamentais que possibilita essa segurança 
é que a videovigilância HD proporciona um armazenamento confiável, de 
alta capacidade e economicamente acessível. A Seagate atende a esse  
requisito facilmente com as novas unidades de disco rígido SV35 Series, 
que incluem a tecnologia de 1 TB por disco.

O poder de 1 TB por disco

Agora com opções de imensa capacidade, com até 3 TB em uma única 
unidade de disco rígido, as unidades SV35 Series continuam oferecendo 
armazenamento otimizado para vigilância com a tecnologia de 1 TB por 
disco. O poder da tecnologia de 1 TB por disco é mais um passo para 
oferecer mais economia a você, com um menor preço por GB.

Preço/GB (US$) de disco rígido 
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Tecnologia Seagate AcuTrac™ 
proporciona desempenho preciso  
e confiável

Os discos rígidos SV35 Series agora contam 
com faixas extremamente pequenas, com 
apenas 75 nanômetros de largura, que fornecem 
funcionalidade de leitura-gravação confiável, 
mesmo em ambientes com alto grau de 
vibração. A tecnologia servo Seagate AcuTrac™ 
torna essa faixa de tamanho nano possível, 
oferecendo recursos de dados de leitura-
gravação precisos com desempenho rápido  
de 7.200 RPM de velocidade.

Otimizado para vigilância e repleto  
de recursos

As unidades de disco rígido SV35 Series são 
adaptadas e testadas para suportarem o rigor 
da carga de trabalho da videovigilância, que é 
caracterizada por alta frequência de gravação em 
ambientes sempre ativos. Além disso, recursos 
específicos possibilitam que integradores 
adaptem a solução de armazenamento para 
otimizar e gerenciar o consumo de energia, 
monitorar e gerenciar a temperatura ou até 
mesmo caracterizar leituras e gravações para 
cargas úteis de dados ou vídeo.

Projetadas para operarem com cargas de 
trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, as 
unidades SV35 Series superam as expectativas 
dos engenheiros de soluções de vigilância.

www.seagate.com
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1  Em 2013, o mercado global de armazenamento IP e corporativo usado para videovigilância representará mais  
de US$ 2,5 bilhões, segundo pesquisas realizadas pela IMS Research em março de 2010. www.the-infoshop.com/ 
press/iz115570.shtml
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