
Scentralizuj swoją pamięć masową i tworzenie kopii zapasowych za pośrednictwem 
kompletnego rozwiązania sieciowej pamięci masowej i prywatnej chmury dla 
małych przedsiębiorstw.

Seagate® Business Storage 4-bay Rackmount NAS to kompletne rozwiązanie sieciowej pamięci 
masowej zaprojektowane po to, aby zapewniać wydajność firmom zatrudniającym do 100 pracow-
ników dzięki stworzeniu bezpiecznej prywatnej chmury. Oferujące doskonałe połączenie wydajności 
i wartości urządzenie 4-bay Rackmount NAS to doskonałe rozwiązanie sieciowe dla rozwijających 
się małych firm.

Ważną cechą urządzenia 4-bay Rackmount NAS jest niezbyt głęboka obudowa, umożliwiająca 
zainstalowanie go w płytkiej szafie i zaoszczędzenie powierzchni - zatem stanowi ono idealne 
rozwiązanie dla rozwijających się firm. W urządzeniu 4-bay Rackmount NAS zamontowane są 
dyski Seagate NAS HDD wyposażone w technologię NASWorks™, która obsługuje niestandardowe 
sterowanie odzyskiwaniem danych po wystąpieniu błędu, zarządzanie energią oraz odporność na 
wibracje w celu zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności. Dodatkowo urządzenie 4-bay 
Rackmount NAS jest wyposażone w odłączalne w trakcie pracy kieszenie dyskowe i dwa porty 
Gigabit Ethernet, które zapewniają zwiększenie czasu pracy i bezproblemową obsługę Twojej firmy.

Obsługiwane przez zoptymalizowany pod kątem wydajności Seagate NAS OS i wyposażone 
w 2,13 GHz dwurdzeniowy procesor Intel Atom™ z 2 GB pamięci RAM, urządzenie 4-bay Rackmount 
NAS zapewnia imponującą szybkość transmisji plików do 200 MB/s. Dodatkowo, zintegrowana 
obsługa iSCSI zapewnia maksymalną wydajność i kompatybilność dla środowisk zwirtualizowanych.

Funkcje współpracy, udostępniania i uzyskiwania dostępu z dowolnego miejsca są zapewniane 
bezproblemowo wraz ze zintegrowaną usługą w chmurze Wuala oraz aplikacjami biznesowymi 
dla systemów Windows i Mac®, smartfonów i tabletów. Oprócz tego, urządzenie 4-bay Rackmount 
NAS objęte jest 3-miesięcznym okresem próbnym w serwisie Wuala służącym do bezpiecznego 
tworzenia kopii zapasowych w chmurze. Zintegrowana z Seagate NAS OS usługa umożliwia 
proste i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych w trybie zdalnym w rozproszonej geograficznie 
pamięci w chmurze Wuala. Wszystkie dane, zanim opuszczą urządzenie NAS, są najpierw 
szyfrowane, i tylko użytkownik zachowuje klucz szyfrujący, co zapewnia najlepszy w swojej klasie 
poziom bezpieczeństwa.

4-BAY RACKMOUNT NAS 
Zestawienie danych



Parametry

Opakowanie detaliczne Wymiary produktu Wymiary opakowania Wymiary kartonu zbiorczego Wymiary palety

Długość (mm) 430 570 570 1219   

Szerokość (mm) 381 497 497 1016   

Głębokość (mm) 43,5 165 165 1980   

Waga (kg) 9,065 11,6 11,6 556,8   

Ilości

Opakowania w kartonie zbiorczym 1  

Liczba kartonów zbiorczych na palecie 48  

Liczba warstw palety 12 

Wymagania systemowe

Lokalna sieć komputerowa (LAN) Najnowsza wersja systemu Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 lub 8

Router przewodowy z dostępnym portem sieci Ethernet 10/100/1000 Mac OS® X 10.5, 10.6, 10.7, i 10.8

Połączenie z Internetem (na potrzeby aktualizacji systemu oraz dostępu do sieci Web) Przeglądarki internetowe: Internet Explorer® 8/9/10 lub najnowsza wersja Firefox™ Safari™ albo Chrome

Zawartość opakowania

Seagate Business Storage 4-bay Rackmount NAS    3-letnia ograniczona gwarancja    

Kabel Ethernet    Klucz USB z oprogramowaniem do odzyskiwania systemu, Seagate Network Assistant, łącza 
internetowe do dokumentacji  

Kabel zasilania   3-miesięczny okres próbny w serwisie Wuala służącym do bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych 
w chmurze

Skrócona instrukcja obsługi
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Region Produkt Pojemność1 Numer modelu Kod EAN Kod UPC opakowania zbiorczego

EMEA Business Storage 4-bay Rackmount NAS — STDN200 7636490050350 10763649051808  

EMEA Business Storage 4-bay Rackmount NAS 4 TB STDN4000200 7636490050275 10763649051723  

EMEA Business Storage 4-bay Rackmount NAS 8 TB STDN8000200 7636490050282 10763649051730  

EMEA Business Storage 4-bay Rackmount NAS 12 TB STDN12000200 7636490050435 10763649051884  

EMEA Business Storage 4-bay Rackmount NAS 16 TB STDN16000200 7636490050503 10763649051952
1 W przypadku oznaczania pojemności dysków, jeden terabajt (TB) oznacza bilion bajtów.


