
Pamięć masowa o najlepszej wydajności i największej pojemności  
do 1- do 5-kieszeniowych systemów sieciowej pamięci masowej
• Dyski Seagate® NAS HDD są konstruowane i sprawdzane pod kątem 

zapewnienia najlepszej w branży wydajności w małych systemach NAS.

• Technologia NASWorks™ łączy niestandardowe sterowanie odzyskiwaniem 
danych po wystąpieniu błędu, zarządzanie energią oraz odporność  
na wibracje w celu zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności  
w rozwiązaniach posiadających od 1 do 5 kieszeni dyskowych.

• Sterowanie odzyskiwaniem danych w technologii NASWorks po wystąpieniu  
błędu optymalizuje sprawność działania dysku, dzięki czemu dyski nie  
są usuwane z rozwiązań NAS i kierowane do macierzy RAID.

• Zwiększona odporność na drgania i emisja w systemach wielodyskowych  
z równoważeniem dwupłaszczyznowym.

• Funkcja zaawansowanego zarządzania energią obsługuje wiele profili zasilania, 
umożliwiając pracę w trybie całodobowym przy niskim zapotrzebowaniu  
na energię. 

• Najlepsza w branży wydajność dzięki technologii NASWorks umożliwia 
równoważenie wydajności zapisu sekwencyjnego i losowego, doskonale 
nadając się dla małych firm i zastosowań osobistych.

• Cicha praca napędu poprawia komfort klienta przebywającego w salonie  
lub biurze.

• Dyski o pojemności 4 TB oferują największą pojemność w specjalnie 
budowanej pamięci NAS. 

Najodpowiedniejsze zastosowania:
• serwery domowe lub stacjonarne rozwiązania pamięci NAS,

• udostępnianie plików w małych firmach,

• serwery tworzące kopie zapasowe.

Zestawienie danych

NAS HDD
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Specyfikacja 4 TB1 3 TB1 2 TB1

Numer modelu ST4000VN000 ST3000VN000 ST2000VN000
Opcje interfejsu SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s 
Nie zawiera halogenu Tak Tak Tak
NASWorks
Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych od 1 do 5 od 1 do 5 od 1 do 5
Równoważenie dwupłaszczyznowe Tak Tak Tak
Odporność na wibracje w małych systemach NAS Tak Tak Tak
Sterowanie w technologii NASWorks odzyskiwaniem danych  
po wystąpieniu błędu Tak Tak Tak

Wydajność
Pamięć podręczna, wielosegmentowa (MB) 64 64 64
Obsługiwane prędkości transferu danych SATA (Gb/s) 6 6 6
Zasilanie lub czas gotowości od oczekiwania (s, typowo) <17 <17 <17
Maksymalna średnia szybkość transferu danych  
(śr. zewn.) w MB/s 180 180 159

Napięcie
Tolerancja napięcia, w tym szumów (5 V) ±5% ±5% ±5%
Tolerancja napięcia, w tym szumów (12 V) ±10% ±10% ±10%
Zarządzanie energią
Prąd rozruchu o napięciu (12 V, A maks.) 2 2 2
Podczas pracy, średnio (W) 4,8 4,8 4,3
W stanie spoczynku, średnio (W) 3,95 3,95 3
W stanie gotowości / uśpienia (typowo, W) 0,5 0,5 0,3
Środowisko pracy
Temperatura (°C)
    Podczas pracy (temp. otoczenia, min.)
    Podczas pracy (obudowa dysku, maks.)
    W stanie spoczynku (temp. otoczenia)

 
0

70
od –40 do 70

 
0

70
od –40 do 70

 
0

70
od –40 do 70

Gradient temperatury, podczas pracy / w stanie spoczynku  
(°C na godzinę, maks.) 20/30 20/30 20/30

Odporność na wstrząsy
    Podczas pracy: 2 ms (G, maks.)
    W stanie spoczynku: 2 ms (G, maks.)

 
80

300

 
80

300

 
80

300
Akustyka
    W stanie bezczynności (typowo, bele)2

    Akustyka, podczas pracy (typowo, bele)

 
2,3
2,5

 
2,3
2,5

 
1,9
2,1

Niezawodność
Parkowanie/start głowicy3 600 000 600 000 600 000
Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maksymalnie 1 na 1014 1 na 1014 1 na 1014

Godziny pracy 8760 8760 8760
Średni czas pomiędzy awariami (MTBF, godz.) 1 mln 1 mln 1 mln
Ograniczona gwarancja (lata) 3 3 3
Wymiary
Wysokość (mm, maks.) 26,11 26,11 26,11
Szerokość (mm, maks.) 101,6 101,6 101,6
Głębokość (mm, maks.) 146,99 146,99 146,99
Waga (g, maks.) 610 610 535  
Ilość jednostek w kartonie 20 20 20
Ilość kartonów na palecie 40 40 40
Ilość kartonów w warstwie 8 8 8

1 W przypadku oznaczania pojemności dysków jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów.
2 Tryb bezczynności mierzony w stanie Idle1.
3 Parkowanie/start głowicy testowane na liczbie 600 000 cykli.
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