
Centralize seu armazenamento para que todos os computadores na sua 
empresa possam acessar, colaborar e compartilhar arquivos.

O Seagate® Business Storage Windows® Server 4-bay NAS é uma solução de armazenamento 
em rede completa para empresas com até 50 funcionários. Oferecendo compatibilidade nativa 
com Active Directory para facilitar a instalação e escalabilidade, o Windows Server 4-bay NAS 
é perfeito para empresas em expansão que utilizam infraestrutura de TI Windows.

O Windows Server 4-bay NAS conta com o Windows Storage Server 2012 Workgroup 
Edition, o que faz com que seja uma ótima solução para as empresas que precisam manter 
gerenciamento centralizado e integração com outros Windows Servers na rede. O Windows 
Storage Server 2012 também inclui o recurso Storage Spaces™, que gerencia os quatro discos 
no servidor, para fornecer a melhor combinação de capacidade, desempenho e redundância. 
A tecnologia de pool de discos do Storage Spaces também facilita a adição de discos ao 
sistema, o upgrade para discos maiores no futuro ou a utilização de provisionamento thin para 
aplicações de armazenamento específicas.

Com a criptografia Bitlocker®, um administrador tem a opção de proteger o conteúdo de 
cada disco no sistema, incluindo discos externos. Para criar um nível extra de proteção,  
o Windows Server 4-bay NAS foi projetado com um slot USM para um disco portátil e, quando 
combinado com o software de backup integrado do Windows Server, é uma ótima solução 
para backup fora do local. Além disso, discos externos podem ser conectados a uma das 
duas portas USB 3.0 para adicionar capacidade ao pool de armazenamento principal  
ou para serem usados como destino de backup. 

Com o poder de um processador Intel Atom™ dual-core de 2,13 GHz junto com 4 GB de RAM 
e compatibilidade com SMB 3.0, o Windows Server 4-bay 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.
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Especificações

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

Comprimento (pol/mm) 9,921/252 15,197/386 19,016/483 47,953/1.218  

Largura (pol/mm) 6,299/160 9,409/239 15,197/386 39,606/1.006  

Profundidade (pol/mm) 7,874/200 9,488/241 9,606/244 42,362/1.076  

Peso (lb/kg) 16,412/7,46 18,612/8,46 39,558/17,981 952,38/432,9  

Quantidades

Embalagens por caixa principal 2  

Caixas principais por palete 24  

Camadas no palete 4  

Requisitos do sistema

Rede local (LAN) PC em rede: Intel Pentium® ou processador equivalente (1 GHz ou mais), 512 MB de RAM ou mais, 
Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 ou 8, Internet Explorer® 7.0 ou posterior ou Firefox™ 3.0 ou posterior

Conexão à Internet (para atualizações de sistema e acesso à Web)      Mac em rede: Mac OS® X 10.5.8 ou posterior, Apple® Safari® 3.1 ou posterior

A caixa contém:

Seagate® Business Storage Windows Server 4-bay NAS Guia rápido do usuário       

Pendrive com software de inicialização de recuperação do sistema    Garantia limitada de 3 anos    

Fonte de alimentação Cabo Ethernet
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Região Produto Capacidade1 Número do modelo Código UPC UPC da embalagem multipack

AMER Business Storage Windows Server 4-bay NAS 4TB STDM4000100 763649051566 10763649051563

AMER Business Storage Windows Server 4-bay NAS 8 TB STDM8000100 763649051573 10763649051570  

AMER Business Storage Windows Server 4-bay NAS 12 TB STDM12000100 763649051580 10763649051587  

AMER Business Storage Windows Server 4-bay NAS 16 TB STDM16000100 763649051597 10763649051594
1 Quando se refere à capacidade do disco, 1 terabyte ou TB equivale a 1 trilhão de bytes.
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