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Sempurna jika Anda perlu:

•  Menyimpan dan mengakses 
file dari lokasi terpusat dan 
aman

•  Mengakses dan mengelola file 
secara jarak jauh

•  Mencadangkan atau 
memindahkan file ke 
perangkat penyimpanan 
sekunder

•  Otomatis mencadangkan 
sistem lengkap dari PC yang 
tersambung ke jaringan

•  Berbagi printer USB dengan 
PC dan komputer Mac® yang 
tersambung ke jaringan

•  Mengenkripsi file terpisah di 
seluruh volume data

•  Melakukan streaming media 
dengan DLNA atau iTunes®

Antarmuka Ethernet 10/100/1000, USB 2.0
Kapasitas Server Saja, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 12 TB

Dimensi Produk Panjang x Lebar x Tebal - 252 mm x 160 mm x 200 mm (9,94” x 6,29” x 7,87”)
Berat: NAS 440 - 6,90 kg (15,23 lbs), NAS 400 - 4,28 kg (9,26 lbs)

Spesifikasi Kemasan Ritel Dimensi kotak: Panjang x Lebar x Tebal - 368 mm x 239 mm x 241 mm (14,48” x 9,40” x 9,48”)
Berat kotak: NAS 440 - 8,19 kg (18,05 lbs), NAS 400 - 5,80 kg (12,70 lbs)
Dimensi karton utama: Panjang x Lebar x Tebal - 500 mm x 400 mm x 260 mm (19,68” x 15,74” x 10,23”)
Berat karton utama: NAS 440 - 17,66 kg (38,95 lbs), NAS 400 - 12,57 kg (28,30 lbs)
Jumlah karton utama: 2
Karton utama per palet: 24
Dimensi palet: Panjang x Lebar x Tebal - 1.000 mm x 1.196 mm x 1.230 mm (47,99” x 40,00” x 48,43”)
Berat palet: NAS 440 - 444,80 kg (980,61 lbs), NAS 400 - 315,30 kg (695,12 lbs)
Lapisan palet: 4

Spesifikasi Teknis Kinerja Hard Disk
Konektivitas

Protokol Jaringan

Otentikasi Jaringan
Protokol Berbagi File
Manajemen Sistem File
Manajemen Volume

Manajemen Disk

Manajemen Cadangan

Manajemen Acara
Streaming Media

Server Unduhan
Akses Jarak Jauh

SATA II
• 4 port SATA II Internal
• 2 Ethernet RJ45 (Gigabit)
CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, Bonjour, 
Microsoft RALLY® 

CIFS, NFS, HTTPS, FTP melalui SSL/TLS
RAID 0, 1, 10, 5, JBOD*
• Manajemen berbagi
• Enkripsi level volume
• Manajemen multi-volume
• Monitor status SMART
•   Pencadangan lokal 

(perangkat USB ke NAS, NAS ke 
perangkat USB)

• Pencadangan jaringan NAS ke NAS
Pemberitahuan email acara
• Server iTunes®

•  Server media digital yang kompatibel 
dengan DLNA

Downloader (HTTP dan FTP)
Layanan Seagate Global Access™

• 4 port host USB 2.0 (3 Belakang, 1 Depan)

•   Dukungan Access Control List (ACL) level folder bersama
• Pengaturan kuota

•  Cadangan sistem klien, Pemulihan Logam Murni 
melalui jaringan

• Kompatibel dengan perangkat lunak Time Machine®

• UPnP

Persyaratan Perangkat Lunak PC di Jaringan
•  Prosesor yang setara Pentium III, 500 MHz atau lebih tinggi
•  Sistem operasi Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®,  

atau Windows® 7
• Linux Kernel 2.6.7 atau lebih baru
•    Internet Explorer 6.0 atau lebih baru, atau Firefox 2.X atau lebih 

baru (untuk antarmuka manajemen dan akses web)
• 256 MB RAM

Mac di Jaringan
• Mac OS® X 10.4.11 atau lebih baru
• Apple Safari 3.1 atau lebih baru

Persyaratan Sistem • Jaringan area lokal (LAN)
• Sambungan Internet (untuk pembaruan sistem dan akses web)

•  Router berkabel atau nirkabel dengan port Ethernet 
10/100/1000 yang tersedia

Di Dalam Kemasan  • Server penyimpanan BlackArmor NAS 400 series
• Empat hard disk Seagate (NAS 440)
• Kabel 2M – RJ45 
• Kabel Daya AC
• Panduan Mulai Cepat

• DVD-ROM dengan
         - Perangkat Lunak BlackArmor Discovery untuk Windows
         - Perangkat Lunak BlackArmor Discovery untuk Macintosh
         -  Perangkat Lunak BlackArmor Backup untuk Windows 

(10 lisensi*)
         -  Boot Pemulihan Sistem untuk Windows 

 (Diwajibkan saat mengganti hard disk)

*Lisensi tambahan dapat dibeli

Server penyimpanan BlackArmor® NAS 400 series 4-bay Seagate® adalah solusi penyimpanan jaringan bisnis kecil 
dan lengkap yang dirancang untuk memberikan waktu aktif optimal dan integritas data untuk hingga 50 stasiun 
kerja. Secara otomatis melindungi data bisnis yang penting dengan perangkat lunak pencadangan sistem lengkap 
dan inkremental untuk PC yang tersambung ke jaringan, pemulihan logam murni (pemulihan sistem lengkap) dan 
satu file hingga seluruh enkripsi volume. Meningkatkan integritas data dan/atau kinerja dengan opsi konfigurasi 
RAID 0/1/5/10 & JBOD. Mengakses file secara aman melalui internet dari semua browser web populer — tidak 
memerlukan perangkat lunak khusus. Didukung garansi terbatas 3 tahun.

BlackArmor® NAS 440
BlackArmor NAS 440 adalah server penyimpanan 4-bay yang dilengkapi empat hard disk yang telah diinstal. 
Dikonfigurasi dalam RAID 5 dalam keadaan siap digunakan, NAS 440 adalah solusi NAS colok dan putar sehingga 
memberi kemudahan pengaturan dan kapasitas maksimal yang tersedia sekaligus mencadangkan data penting 
Anda dengan aman.

BlackArmor® NAS 400
Server penyimpanan BlackArmor NAS 400 4-bay memiliki fitur perangkat keras dan perangkat lunak yang sama 
seperti server penyimpanan BlackArmor NAS 440, namun tidak dilengkapi hard disk. Dengan demikian Anda 
menyesuaikan solusi penyimpanan sesuai kebutuhan bisnis Anda. Pilih dari jajaran hard disk bersertifikasi Seagate 
yang hemat energi dan andal untuk berintegrasi secara sempurna dengan sistem. Mulai dengan menginstal satu 
hard disk saja dan pilih untuk menambah hard disk tambahan ketika bisnis Anda berkembang, sehingga Anda bisa 
memanfaatkan konfigurasi RAID tambahan dan meningkatkan kapasitas penyimpanan.

•  Dua port Ethernet untuk sambungan jaringan 
lokal, pengalihan otomatis port dan pencadangan 
NAS ke NAS

• RAID 0/1/5/10 & JBOD yang bisa dikonfigurasi 
pengguna

•  Empat port USB 2.0 untuk hard disk eksternal, 
printer dan UPS

•  Menawarkan tingkat keamanan yang tepat untuk 
bisnis Anda – dari satu file hingga seluruh enkripsi 
volume

•  Layar LCD on-board untuk info status cepat
•  Dukungan Microsoft® Active Directory 2003/2008 

untuk menampilkan pengguna dan grup
•  Manajemen multi-volume
• Pemberitahuan email acara
•  Streaming media dengan DLNA, UPnP dan 

iTunes®

• Garansi terbatas 3 tahun

•  Dirancang khusus bisnis kecil untuk memberi waktu 
operasi dan integritas data optimal untuk hingga 50 
stasiun kerja

•  Kompatibel dengan perangkat lunak Time Machine®, 
untuk pencadangan komputer Mac®

• Termasuk hard disk Seagate® yang hemat energi dan 
andal*

•  Pencadangan otomatis, sistem lengkap dan 
inkremental pada PC yang tersambung pada jaringan

•  Akses internet aman dari semua browser web populer 
– tidak memerlukan perangkat lunak khusus

•  Hard disk hot-swappable, yang bisa diganti pengguna 
– tidak diperlukan alat apa pun

•  Berfungsi sebagai server FTP melalui SSL/TTS untuk 
akses file jarak jauh yang aman

Keunggulan

Konektivitas 

•  Dua port Ethernet untuk 
sambungan jaringan lokal, 
 pengalihan otomatis port dan 
pencadangan NAS ke NAS

•  Empat port USB 2.0 untuk hard 
disk eksternal, printer dan UPS

• Empat port SATA II internal

Kawasan Produk Kapasitas Nomor Model Kode UPC UPC Multi-paket

AMER BlackArmor 400 NA STAR401 763649026908 10763649026905

AMER BlackArmor 440 4 TB ST340005SHA10G-RK 763649015902 10763649015909

AMER BlackArmor 440 8 TB ST380005SHA10G-RK 763649015926 10763649015923

AMER BlackArmor 440 12 TB STAU12000100 763649028032 10763649028039

WW Kipas Pengganti NA STAT400 763649027288 NA

WW Catu Daya Pengganti NA STAT401 763649027295 NA

WW
Penyangga Hard Disk  
Pengganti

NA STAT403 763649027318 NA

Kunjungi Seagate.com untuk informasi lebih lanjut tentang produk ritel Seagate ini dan yang lain.

* Termasuk lisensi perangkat lunak pencadangan data untuk 10 PC. 
Lisensi tambahan dapat dibeli di www.seagate.com.

Integrasi Microsoft Windows® Server Active Directory 2000/2003/2008 untuk menampilkan pengguna dan grup.



Dirancang untuk memberi waktu operasi dan integritas data optimal.

Expansion
Satu port USB 2.0 yang berada di depan dan tiga port 
USB 2.0 yang berada di belakang memungkinkan Anda 
untuk menyambungkan hard disk USB eksternal untuk 
penyimpanan tambahan, mengelola perputaran data di luar 
lokasi, berbagi printer USB secara mudah dengan semua 
PC dan komputer Mac® Anda yang tersambung ke jaringan 
atau menyambungkan UPS (pasokan daya tidak terganggu) 
untuk melindungi dari kehilangan daya.

Server Penyimpanan Jaringan Terpusat untuk Bisnis Kecil
Server penyimpanan BlackArmor® NAS 400 series 4-bay 
Seagate® adalah solusi penyimpanan jaringan bisnis kecil dan 
lengkap yang dirancang untuk memberikan waktu aktif optimal 
dan integritas data untuk hingga 50 stasiun kerja. 

Kinerja yang Terus Mengikuti Perkembangan Bisnis Anda
Server penyimpanan BlackArmor NAS 400 series tidak 
berkompromi untuk perangkat keras, dengan hard disk Seagate® 
yang andal, prosesor 1,2 MHZ, 256 MB RAM dan dua port 
Gigabit Ethernet, Anda akan merasakan kinerja yang luar biasa 
– termasuk kecepatan baca hingga 69 MB/s dalam konfigurasi 
RAID 5*. Dua port Gigabit Ethernet juga bisa disambungkan 
ke jaringan Anda secara paralel untuk perlindungan pengalihan 
otomatis port atau menggunakan satu port untuk konektivitas 
jaringan dan port lainnya untuk pencadangan NAS ke NAS.

Server penyimpanan BlackArmor NAS 400 series termasuk 
empat bay hard disk, yang bisa dilepas dengan mudah tanpa 
alat. Penggantian hard disk biasanya menggunakan sekrup, 
obeng dan sedikit gerakan tangan. Namun, dengan sistem 
kartridge kami yang unik, Anda cukup mengencangkan hard 
disk dengan pin yang terpasang pada kartridge, lalu menggeser 
kartridge ke bay hard disk. Karena hard disk mudah ditukar, tidak 
perlu mematikan server untuk perawatan atau pemutakhiran.

Perlindungan Tingkat Bisnis 
Perangkat lunak berperan penting dalam mencapai 
keberlanjutan bisnis dan dengan server penyimpanan 
BlackArmor, Anda akan mendapatkan kualitas minimal 
kelas perusahaan. Untuk membantu melindungi 
data penting Anda, paket perangkat lunak kami 
menyediakan pencadangan sistem lengkap, otomatis, 
inkremental dan terjadwal. Jika terjadi kegagalan 
perangkat keras pada PC, Anda bisa menggunakan 
pemulihan logam murni untuk memulihkan seluruh 
sistem Anda, termasuk sistem operasi, program dan 
pengaturan. 

Perangkat lunak pada server juga bisa dikonfigurasi 
sehingga Anda bisa memilih tingkat keamanan yang 
tepat untuk bisnis Anda, dari enkripsi satu file hingga 
seluruh volume. Selain itu, hard disk bisa dikonfigurasi 
untuk memberi perpaduan kinerja, cadangan dan 
kapasitas penyimpanan yang optimal pada bisnis Anda. 
Pilih dari opsi konfigurasi RAID 0/1/5/10 & JBOD.

Aksesori
Untuk memastikan ketersediaan data yang optimal dan potensi pertumbuhan bisnis Anda, kami menawarkan jajaran aksesori yang dirancang untuk 
memadukan dan memutakhirkan BlackArmor NAS 400 series. Seluruh jajaran aksesori dirancang untuk bisa diservis pengguna, yaitu untuk diganti 
dan dimutakhirkan secara mudah.

Perangkat Lunak Cadangan 
BlackArmor
Linsensi perangkat lunak Cadangan 
BlackArmor tambahan tersedia 
untuk 2 dan 5 PC. Beli lisensi untuk 
semua PC Anda guna membantu 
memastikan perlindungan data 
dan menyederhanakan strategi 
pencadangan stasiun kerja Anda.

Hard disk Seagate®

Jika Anda memutuskan untuk 
memutakhirkan ke kapasitas yang 
lebih besar atau menginstal hard 
disk tambahan (NAS 400), Anda 
bisa membeli hard disk Barracuda® 
yang sama-sama efisien dan andal. 
Hard disk ini sudah terinstal dalam 
server penyimpanan BlackArmor NAS 
440 atau pilih dari daftar hard disk 
bersertifikasi yang memenuhi berbagai 
kebutuhan bisnis.

Bangun server penyimpanan BlackArmor NAS 400 Anda dengan hard disk Seagate bersertifikasi
Server penyimpanan BlackArmor NAS 400 dikirimkan tanpa hard disk, sehingga Anda bisa memilih hard 
disk yang paling cocok untuk bisnis Anda. Seagate menawarkan banyak hard disk bersertifikasi untuk 
dipadukan dengan server penyimpanan BlackArmor NAS 400. Untuk daftar hard disk bersertifikasi saat ini, 
kunjungi www.seagate.com.

Penyangga Hard Disk
Penyangga hard disk 
tambahan tersedia untuk 
diganti atau ditukar 
dengan mudah untuk 
mengarsipkan hard disk.

Catu Daya Kipas

Kunjungi www.seagate.com untuk mempelajari lebih lanjut atau membeli aksesori.

Merasakan Seluruh Famili
Pembelian produk dari famili BlackArmor® akan menyederhanakan penginstalan dan perawatan jika bisnis Anda memerlukan kombinasi 
penyimpanan yang tersambung ke jaringan, tersambung ke stasiun kerja dan penyimpanan portabel untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. 
Famili produk BlackArmor menggunakan perangkat lunak tingkat perusahaan yang sama, sehingga akan mengurangi jumlah waktu yang 
dihabiskan untuk pengembangan dan perawatan.

Anda Memegang Kendali
Selain perangkat lunak yang disertakan, antarmuka 
manajemen yang berbasis web dan alat BlackArmor® 
Discovery juga bisa langsung digunakan. Alat 
BlackArmor Discovery memungkinkan Anda 
mendapatkan dan menjalankannya secara cepat 
dengan menampilkan semua produk BlackArmor NAS 
yang tersambung ke jaringan Anda. Dari alat Discovery, 
dengan sekali klik, Anda bisa melihat atau memetakan 
volume bersama ke komputer Anda, mengakses 
antarmuka pengguna berbasis web atau mencadangkan 
PC yang sedang Anda gunakan. Server penyimpanan 
BlackArmor NAS 400 series juga bisa dikelola dari 
jarak jauh dengan DDNS, yang dapat dikonfigurasi 
dengan antarmuka manajemen berbasis web atau 
mencadangkan PC yang sedang Anda gunakan. 
Komputer Mac® bisa dicadangkan dengan perangkat 
lunak Time Machine®, yang menawarkan pencadangan 
sistem lengkap dan inkremental melalui jaringan.

Dengan layanan Global Access™ Seagate, Anda dapat mengakses file dari jarak jauh dengan aman dari browser web populer apa pun — tidak 
memerlukan perangkat lunak khusus. Selain itu, server penyimpanan seri BlackArmor NAS 400 series bisa berfungsi sebagai server FTP yang 
aman, sehingga memungkinkan akses jarak jauh ke file melalui SSL/TLS; teknologi yang sama yang digunakan untuk melindungi informasi Anda 
saat melakukan perbankan online.

* Kinerja baca yang diperoleh dengan CrystalDiskMark 3.0 pada sistem Windows® 7 x64.


