
O dobro da capacidade de armazenamento na metade do espaço

O Seagate® Business Storage 8-bay Rackmount NAS é uma solução completa de 
armazenamento em rede desenvolvida para manter produtivas as empresas com até  
250 funcionários,  criando um espaço seguro e compartilhado para o armazenamento  
e backup de arquivos. Com seu design inovador de 8 baias em um formato 1U, ele  
é a solução de armazenamento em rede perfeita para empresas em franca expansão.

O 8-bay Rackmount NAS foi projetado com hardware de classe corporativa dentro 
e fora, sendo a solução ideal para empresas que exijam um nível mais alto de desempenho 
e confiabilidade. Ele inclui discos corporativos Seagate Constellation® ES.3, RAM ECC, 
fontes de alimentação redundante e portas Ethernet Gigabit duplas para garantir maior 
confiabilidade, integridade de dados e tempo em atividade. Além disso, o 8-bay Rackmount 
NAS é o primeiro produto NAS a oferecer oito discos de 3,5 polegadas em um formato 1U, 
fornecendo o dobro da capacidade em praticamente o mesmo espaço. O 8-bay Rackmount 
NAS também conta com baias de disco e ventoinhas hot-swap, trilhos deslizantes e o melhor 
gerenciamento de cabos de sua categoria para facilitar a manutenção.

Com o poder do Seagate NAS OS de desempenho otimizado e um processador Intel 
dual-core de 2,3 GHz junto com 4 GB de RAM, o 8-bay Rackmount NAS proporciona um 
desempenho de transferência de arquivos impressionante de até 200 MB/s. A compatibilidade 
integrada com iSCSI também fornece máximo desempenho e compatibilidade para 
ambientes virtualizados.

A colaboração, o compartilhamento e o acesso remoto são possíveis com os aplicativos 
integrados Wuala voltados para empresas e de serviço na nuvem, para Windows, Mac®, 
smartphone e tablet. O 8-bay Rackmount NAS também inclui 3 meses de avaliação do 
backup seguro na nuvem Wuala. O serviço, integrado ao Seagate NAS OS, fornece backup 
externo simples e seguro para um armazenamento em nuvem geodistribuído da Wuala. 
Todos os dados são primeiro criptografados, antes de deixar o NAS, e somente o usuário 
tem a chave de criptografia, para garantia a melhor segurança da categoria.
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Especificações

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

Comprimento (pol/mm) 30,394/772 35,354/898 35,354/898 47,992/1.219  

Largura (pol/mm) 1,713/43,5 23,465/596 23,465/596 40/1.016  

Profundidade (pol/mm) 18,78/477 8,661/220 8,661/220 36,22/920  

Peso (lb/kg) 44/20 51,834/23,561 51,834/23,561 419,32/190,6 

Quantidades

Embalagens por caixa principal 1  

Caixas principais por palete 8  

Camadas no palete 4  

Requisitos de sistema

Rede local (LAN)      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 e 10.8      

Conexão à Internet para atualizações de sistema e acesso à Web Navegadores da Web: Internet Explorer® 8/9/10 ou a versão mais recente do Firefox™ Safari™  
ou Chrome

A caixa contém

Seagate® Business Storage 8-bay Rackmount NAS    Guia de início rápido    

Cabo Ethernet    Garantia limitada de 3 anos    

2 cabos de alimentação para fornecer fonte de alimentação redundante    Pendrive com o software de recuperação de sistema, Seagate Network Assistant, links para  
a documentação na Internet    

Trilhos deslizantes para montagem no rack    Braço de gerenciamento de cabos

Unidades de disco rígido montadas em suas bandejas 3 meses de avaliação do serviço Wuala de backup seguro na nuvem 
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Região Produto Capacidade1 Número do modelo Código UPC UPC da embalagem multipack

AMER Business Storage 8-bay Rackmount NAS 8 TB STDP8000100 763649051658 10763649051655  

AMER Business Storage 8-bay Rackmount NAS 12 TB STDP12000100 763649051832 10763649051839  

AMER Business Storage 8-bay Rackmount NAS 16 TB STDP16000100 763649051900 10763649051907  

AMER Business Storage 8-bay Rackmount NAS 24 TB STDP24000100 763649051979 10763649051976  

AMER Business Storage 8-bay Rackmount NAS 32 TB STDP32000100 763649052006 10763649052003
1 Quando se refere à capacidade do disco, 1 terabyte ou TB equivale a 1 trilhão de bytes.
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