
DX1215 bővítőegység

Kötetbővítés és biztonsági mentés
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.

Megbízható, villámgyorsan telepíthető kialakítás
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.

 ● Egyszerű kapcsolódás, 

zökkenőmentes 

tárhelybővítés

 ● Működés közbeni 

kötetbővítés

 ● SATA-interfész támogatása

 ● Tökéletes helyi biztonsági 

mentési megoldás

 ● Energiatakarékos hibernálási 

üzemmód

 ● A Synology DiskStation 

Manager (DSM) rendszerből 

kezelhető

Főbb jellemzők

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.



Műszaki adatok
Hardver
Belső HDD/SSD 12 db 3,5"-es vagy 2,5"-es SATA (a csomag merevlemezeket nem tartalmaz)

Bővítőport 1

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 típusok1 DS3615xs, DS3612xs, DS3611xs, DS2413+

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.
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