DX1215 bővítőegység
A Synology DX1215 további 12 SATA-interfészt támogató bővítőhelyet kínál, így
segítségével könnyedén bővítheti Synology DiskStation szervereinek köteteit, illetve
végezhet biztonsági mentést a szerveren tárolt adatokról. A Synology DX1215 termékhez
a Synology 5 éves korlátozott garanciát biztosít.
Főbb jellemzők
●●

Egyszerű kapcsolódás,
zökkenőmentes
tárhelybővítés

●●

Működés közbeni
kötetbővítés

mentési megoldás
Energiatakarékos hibernálási

Megbízható, villámgyorsan telepíthető kialakítás

SATA-interfész támogatása

●●

Tökéletes helyi biztonsági

üzemmód
●●

Ha Synology DiskStation eszközén fogy a tárkapacitás, a 12 további
lemezfiókot tartalmazó Synology DX1215 bővítőegység segítségével
azonnal méretezési lehetőségeket nyújthat a szervernek. A Synology
DiskStation eszközök RAID-kötetei a bővítőegységnek köszönhetően
közvetlenül, a meglévő meghajtók formázása nélkül bővíthetők, így a
Synology DiskStation a kapacitásbővítés ideje alatt is képes biztosítani a
szolgáltatásokat.
A Synology DX1215 emellett dedikált helyi biztonsági mentési
megoldásként is használható a Synology DiskStation eszközökhöz
Ha különálló kötetet hoz létre rajta, a Synology DX1215 kiemelkedő
biztonsági mentési megoldást kínál a helyi merevlemezekhez
rendszerhiba esetére.

●●

●●

Kötetbővítés és biztonsági mentés

A Synology DiskStation
Manager (DSM) rendszerből
kezelhető

A DX1215 speciálisan kialakított bővítőkábel segítségével csatlakozik a
Synology DiskStation szerverekhez, így egyszerűen alakíthat ki a lehető
legjobb adatátviteli sebességet biztosító kapcsolatot. A bővítőkábel
révén a Synology DX1215 eszközhöz csatlakoztatott lemezeket ugyanúgy
használhatja, mint a Synology DiskStation belső lemezeit.

Környezetbarát és könnyen kezelhető
Beállíthatja, hogy a hibernálás üzemmód automatikusan bekapcsoljon,
ha a rendszer adott ideig tétlen marad. Ez energiatakarékos
működést biztosít, ráadásul a merevlemezek élettartamát is növeli.
A DX1215 ezenfelül képes intelligensen, a csatlakoztatott DiskStation
eszközzel együtt be- és kikapcsolni, így a rendszer okos és hatékony
működtetéséhez még csak felhasználói beavatkozás sem szükséges.
A DX1215 gyorsan leválasztható ventilátormodullal felszerelve kapható,
amely két darab 120 x 120 mm méretű ventilátort tartalmaz. A
lemeztálca csavar nélküli kialakítást kapott, így a rendszer komponensei
gyorsan, szerszámok nélkül kicserélhetők.

Csatlakozók és gombok
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Bővítőport
Automatikus/
Manuális
mód közötti
váltás
kapcsolója

Műszaki adatok

Tálcazárak

Tápcsatlakozó

Hardver

Belső HDD/SSD

12 db 3,5"-es vagy 2,5"-es SATA (a csomag merevlemezeket nem tartalmaz)

Bővítőport
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Működés közben cserélhető HDD

Igen

Méret (Ma x Sz x Mé)

270 x 300 x 340 mm

Súly

9,02 kg

Rendszerventilátor

2 db, 120 x 120 mm

Tápfeszültség helyreállítása

A csatlakoztatott DiskStation eszközzel szinkronizálva (automatikus üzemmód)

Váltakozó áramú bemeneti tápfeszültség

100–240 V

Tápfrekvencia

50–60 Hz, egyfázisú

Üzemi hőmérséklet

5 °C és 35 °C között (40 °F és 95 °F között)

Tárolási hőmérséklet

-20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között)

Relatív páratartalom

5–95% RP

Támogatott típusok

DS3615xs, DS3612xs, DS3611xs, DS2413+
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Környezetvédelem és csomagolás
Környezetvédelem

Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma

DX1215 főegység, felhasználói útmutató, tartozékcsomag, tápkábel, bővítőkábel

Hitelesítés

FCC: „B” osztály, CE: „B” osztály, BSMI: „B” osztály

Garancia

5 év2

*Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsuk a műszaki adatokat. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.
1. Ha további naprakész információkat szeretne a legújabb támogatott típusokról, látogasson el a www.synology.com weboldalra.
2. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkat a http://www.synology.com oldalon talál.

SYNOLOGY INC.
A Synology a lehető legteljesebb mértékben felhasználja a legújabb technológiákat, hogy az üzleti és otthoni felhasználók számára egyaránt elérhetővé tegye a megbízható és
költségkímélő központosított adattárolást, az adatok gyors és egyszerű biztonsági mentését, a fájlok megosztását és szinkronizálását különböző platformokon keresztül, valamint
az adatok dinamikus hozzáférhetőségét. A Synology célja, hogy előremutató funkciókkal ellátott termékeket szállítson, illetve, hogy kategóriájában első legyen az ügyfelekkel
való kapcsolattartásban.
Copyright © 2019, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat
birtokló vállalat védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását. Nyomtatva Tajvanon.
DX1215-2019-HUN-REV004
Központok
Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Kína

Franciaország

Észak- és Dél-Amerika

Synology Shanghai

Synology France SARL

Synology America Corp.

200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Egyesült Királyság

Németország

Japán

Synology UK Ltd.

Synology GmbH

Synology Japan Co., Ltd

Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan

