
1 Kecuali model tanpa hard disk

Solusi penyimpanan jaringan lengkap dan awan pribadi untuk pengguna daya dan 
bisnis dengan karyawan hingga 25 orang

Seagate® NAS 2-bay adalah solusi penyimpanan jaringan berfitur lengkap yang 
menawarkan pengaturan termudah dan antarmuka yang paling intuitif di industri. 
NAS 2-bay memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan hard disk Seagate 
yang dirancang untuk bekerja bersama secara sempurna, yang mengurangi waktu 
pengaturan Anda hingga hanya beberapa menit dan memberikan kinerja andal untuk 
beberapa tahun mendatang. Selain itu, Seagate juga menjalankan jam uji ekstensif 
pada setiap NAS 2-bay sebelum meninggalkan fasilitas manufaktur kami, untuk lebih 
memastikan bahwa sistem berjalan pada level terbaiknya.

NAS 2-bay menjalankan perangkat lunak Seagate NAS OS 4, yang benar-benar 
dirancang dari bawah ke atas untuk memberikan kemudahan penggunaan, kinerja, 
keandalan, dan platform yang fleksibel untuk menjalankan aplikasi tambahan, 
sehingga memungkinkan Anda berbuat lebih banyak dengan NAS Anda. Dengan 
App Manager di NAS OS 4, Anda dapat memilih untuk menginstal aplikasi yang 
meningkatkan fungsionalitas NAS, seperti aplikasi pengawasan kami yang mengubah 
NAS menjadi solusi perekaman untuk kamera IP atau aplikasi anti-virus kami yang 
dapat memindai file dan mengidentifikasi kemungkinan ancaman sebelum terlambat.

Hard disk adalah inti dari setiap solusi penyimpanan berkapasitas tinggi, dan Seagate 
memberikan hard disk khusus terutama untuk sistem NAS. Hard disk Seagate NAS 
HDD, yang disertakan dengan NAS 2-bay, direkayasa untuk bekerja 24×7 untuk 
memberikan kinerja yang dibutuhkan oleh berbagai aplikasi bisnis, namun bekerja 
dengan lebih dingin dibandingkan hard disk lainnya di pasaran.1 Selain itu, hard disk 
NAS HDD juga dinilai memiliki keandalan yang lebih tinggi daripada hard disk desktop 
standar, dengan menawarkan perlindungan lebih untuk file penting bisnis Anda.

Volume penyimpanan pada NAS 2-bay telah dikonfigurasi sebelumnya, yang dapat 
menghemat waktu pengaturan hingga berjam-jam dibandingkan dengan konfigurasi 
RAID konvensional.1 Jika Anda memilih untuk membeli model tanpa hard disk kami 
atau ingin mengubah konfigurasi default, kami menawarkan teknologi SimplyRAID™ 
untuk mempercepat dan memudahkan proses itu juga. Teknologi SimplyRAID, 
yang ditanamkan pada perangkat lunak NAS OS, akan membantu Anda memilih 
konfigurasi RAID yang terbaik untuk bisnis Anda dengan menyeimbangkan kinerja, 
kapasitas, dan redundansi. Manfaat lain dari teknologi SimplyRAID kami adalah 
kemampuan untuk mulai menyimpan file dan menggunakan NAS secara langsung 
setelah memilih konfigurasi pilihan Anda. Tidak perlu lagi menunggu beberapa jam 
atau hari untuk membuat volume RAID! 

 
Lembar Data



Spesifikasi

Kemasan Ritel Dimensi Produk Dimensi Kotak Dimensi Karton Utama Dimensi Palet

Panjang (in/mm) 4,724/120 10,63/270 21,929/557 47,992/1.219

Lebar (in/mm) 8,54/217 12,441/316 13,032/331 40/1.016

Tebal (in/mm) 6,79/172,5 9,055/230 10,079/256 46,457/1.180

Berat (lb/kg) 7,447/3,385 9,06/4,118 21,155/9,616 562,725/255,784

Jumlah

Kotak per Karton Utama 2

Karton Utama per Palet 24

Lapisan Palet 4

Persyaratan Sistem

Jaringan area lokal (LAN) Microsoft Windows® XP, Vista®, 7, atau 8 versi terbaru

Router berkabel dengan port Ethernet 10/100/1000 yang tersedia Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, atau 10.9

Sambungan Internet (untuk pembaruan sistem dan akses Web) Versi terbaru Internet Explorer®, Firefox™, Safari™, atau Chrome

Di Dalam Kemasan

Seagate NAS 2-Bay Panduan mulai cepat 

Kabel ethernet Garansi terbatas 3 tahun

Kabel daya
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Kawasan Produk Kapasitas2 Nomor Model Kode UPC UPC Multi-Paket

APAC Seagate NAS 2-Bay — STCT300 763649058572 10763649058579  

APAC Seagate NAS 2-Bay 2 TB STCT2000300 763649058664 10763649058661 

APAC Seagate NAS 2-Bay 4 TB STCT4000300 763649058671 10763649058678

APAC Seagate NAS 2-Bay 8 TB STCT8000300 763649058688 10763649058685

APAC Seagate NAS 2-Bay2-Bay 10 TB STCT10000300 763649058695 10763649058692

2 Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte.

Salah satu hal terbaik tentang memiliki NAS adalah 
kemampuan untuk berkolaborasi, berbagi, dan mengakses 
file dari mana saja saat bepergian. Seagate meningkatkan 
pengalaman itu dengan perangkat lunak Seagate Sdrive™ 
untuk PC, Mac, Android, iPhone, dan iPad. Perangkat lunak 
Sdrive untuk PC dan Mac memberikan Anda akses yang 
paling intuitif ke file yang tersimpan pada NAS Anda di mana 
pun Anda memiliki koneksi Internet. Perangkat lunak Sdrive 
membuat NAS muncul sebagai hard disk lain yang terhubung 

ke komputer Anda, sehingga Anda dapat menyeret-dan-
meletakkan, melihat gambar kecil, dan membuka file dengan 
program favorit Anda. Aplikasi Sdrive untuk perangkat seluler 
membuat Anda tetap terhubung ke file Anda dengan keamanan 
yang ditingkatkan. Semua file dienkripsi sebelum meninggalkan 
NAS, dan hanya aplikasi Sdrive pada perangkat seluler Anda, 
yang dikombinasikan dengan kredensial pengguna Anda, yang 
dapat mendekripsi dan mengakses file tersebut.


