
1 Exceto modelo sem discos

Uma solução completa de armazenamento em rede e nuvem privada para 
usuários avançados e empresas com até 25 funcionários

O Seagate® NAS 2-bay é uma solução de armazenamento em rede repleta de 
recursos que oferece a interface mais intuitiva do setor e garante a configuração 
mais fácil. O NAS 2-bay conta com hardware, software e discos da Seagate 
projetados para funcionar de modo completamente integrado, reduzindo o tempo 
de configuração para poucos minutos e fornecendo desempenho confiável por 
muitos anos. Além disso, a Seagate executa testes extensivos por horas a fio em 
cada NAS 2-bay antes do produto sair da fábrica, a fim de assegurar que o sistema 
esteja funcionando da melhor forma possível.

O NAS 2-bay executa o software Seagate NAS OS 4, desenvolvido desde o início 
para garantir facilidade de uso, desempenho, confiabilidade e uma plataforma 
flexível para a execução de aplicativos complementares, de modo que você possa 
fazer mais com o seu NAS. Com o App Manager no NAS OS 4, você pode instalar 
aplicativos que aprimoram a funcionalidade do NAS, como o nosso aplicativo 
de vigilância, que transforma o NAS em uma solução de gravação para câmeras 
IP, ou o nosso aplicativo de antivírus, que pode varrer arquivos e identificar possíveis 
ameaças antes que seja tarde demais.

Os HDs são a base de qualquer solução de armazenamento de alta capacidade 
e a Seagate fornece um disco especializado especificamente para sistemas NAS. 
Os discos Seagate NAS HDD, incluídos com o NAS 2-bay, foram projetados 
para funcionar 24/7 e proporcionar o desempenho exigido por várias aplicações 
corporativas. Ao mesmo tempo, ele consegue manter-se mais refrigerado do que 
os outros discos no mercado.1 Os discos NAS HDD também apresentam uma 
confiabilidade nominal mais alta do que o disco para desktop padrão, oferecendo 
mais proteção para os arquivos importantes da sua empresa.

O volume de armazenamento no NAS 2-bay é pré-configurado, o que pode 
economizar horas de tempo de configuração em relação às configurações de RAID 
tradicionais.1 Se você preferir comprar um modelo sem discos ou quiser alterar  
a configuração padrão, oferecemos a tecnologia SimplyRAID™ para acelerar  
e simplificar esse processo também. A tecnologia SimplyRAID, integrada ao 
software NAS OS, ajudará você a escolher a configuração RAID mais apropriada 
para a sua empresa, equilibrando o desempenho, a capacidade e a redundância. 
Outro benefício da tecnologia SimplyRAID é a capacidade de começar a armazenar 
arquivos e usar o NAS logo depois que você selecionar sua configuração 
preferencial. Você não precisa mais esperar horas ou dias para o volume RAID 
ser recriado!

 
Folha de especificações



Especificações

Embalagem de revenda Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete

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

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

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

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

Quantidades

Embalagens por caixa principal 2

Caixas principais por palete 24

Camadas no palete 4

Requisitos do sistema

Rede local (LAN) A versão mais recente do Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 ou 8

Roteador com fio e uma porta Ethernet 10/100/1000 disponível Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9

Conexão à Internet (para atualizações de sistema e acesso à Web) Versão mais recente do Internet Explorer®, Firefox™, Safari™ ou Chrome

A caixa contém:

Seagate NAS 2-Bay Guia de início rápido 

Cabo Ethernet Garantia limitada de 3 anos

Cabo de alimentação

www.seagate.com

 AMÉRICAS Seagate Technology LLC  10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, Estados Unidos, +1 408 658 1000
 ÁSIA/PACÍFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.  7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapura 569877, +65 6485 3888
 EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA Seagate Technology SAS  16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, França, +33 1 41 86 10 00

© 2014 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Seagate, Seagate Technology e o logotipo Wave são marcas registradas da Seagate Technology LLC nos Estados Unidos  
e/ou em outros países. Sdrive e SimplyRAID são marcas comerciais ou registradas da Seagate Technology LLC ou de uma de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras 
marcas comerciais ou registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão 
de bytes. O sistema operacional do seu computador pode usar um padrão diferente de medição e informar uma capacidade mais baixa. Além disso, algumas das capacidades listadas são usadas para formatação  
e outras  funções e, portanto, não estarão disponíveis para armazenamento de dados. A exportação ou reexportação de hardware ou software que contendo criptografia pode ser regulamentada pelo Departamento 
de Comércio dos Estados Unidos, Bureau of Industry and Security (para obter mais informações, visite www.bis.doc.gov) e controlada para importação e uso fora dos Estados Unidos. É responsabilidade do usuário 
cumprir todas as leis de direitos autorais aplicáveis. A Seagate reserva-se o direito de alterar, sem notificação, os produtos oferecidos e suas especificações. DS1816.1-1405BR

Região Produto Capacidade2 Número do modelo Código UPC UPC da embalagem multipack

AMER Seagate NAS 2-Bay — STCT100 763649058589 10763649058586

AMER Seagate NAS 2-Bay 2 TB STCT2000100 763649058701 10763649058708

AMER Seagate NAS 2-Bay 4 TB STCT4000100 763649058718 10763649058715

AMER Seagate NAS 2-Bay 8 TB STCT8000100 763649058725 10763649058722

AMER Seagate NAS 2-Bay2-Bay 10 TB STCT10000100 763649058732 10763649058739

2 Quando se refere à capacidade do disco, 1 terabyte ou TB equivale a 1 trilhão de bytes.   

Uma das maiores vantagens de ter um NAS é a capacidade 
de colaborar, compartilhar e acessar arquivos de qualquer lugar, 
quando você estiver fora de casa ou do escritório. A Seagate 
aprimora essa experiência com o software Seagate Sdrive™ 
para PC, Mac, Android, iPhone e iPad. O software Sdrive 
para PC e Mac oferece o acesso mais intuitivo aos arquivos 
armazenados no seu NAS, de qualquer lugar com uma conexão 
à Internet. O software Sdrive faz o NAS aparecer como outro 

disco conectado ao seu computador, então você pode 
arrastar e soltar, visualizar miniaturas e abrir arquivos com os 
seus programas favoritos. O aplicativo Sdrive para dispositivos 
móveis mantém você conectado aos seus arquivos com 
segurança avançada. Todos os arquivos são criptografados 
antes de saírem do NAS e somente o aplicativo Sdrive no  
seu dispositivo móvel, combinado com as suas credenciais  
de usuário, pode descriptografar e acessar os arquivos.


