
Unidade de expansão DX1215

Expansão de volume e cópia de segurança
Quando a capacidade da unidade ficar reduzida numa Synology 
DiskStation, a Synology DX1215 proporciona uma forma fácil de 
aumentar imediatamente a capacidade ao fornecer 12 ranhuras de 
unidade adicionais. Um volume RAID na Synology DiskStation pode ser 
expandido diretamente sem ter de reformatar as unidades existentes, 
garantindo que a Synology DiskStation continua a oferecer os serviços 
durante a expansão da capacidade. 
A Synology DX1215 pode servir como uma solução de cópia de 
segurança local dedicada para uma Synology DiskStation. Quando 
criada como um volume separado, a Synology DX1215 proporciona 
uma excelente solução de cópia de segurança para unidades locais no 
caso de avaria do sistema.

Design Plug-and-Use fiável
A DX1215 liga de forma segura aos servidores DiskStation da Synology 
com um cabo de expansão especialmente concebido, garantindo 
uma fácil ligação e a máxima saída de dados. O cabo de expansão 
permite que as unidades na Synology DX1215 ligada funcionem como 
as unidades internas da Synology DiskStation.

Amigo do ambiente e fácil de gerir
O modo de Hibernação pode ser configurado manualmente para 
iniciar automaticamente quando o sistema estiver inativo durante um 
período de tempo. Isto não só poupa energia, como também aumenta 
a vida útil dos discos rígidos. A DX1215 irá também desligar-se/ligar-se de 
modo inteligente com a DiskStation ligada, pelo que não é necessária 
qualquer intervenção do utilizador para manter este sistema a funcionar 
de forma inteligente e eficiente.
A DX1215 está equipada com um módulo de ventoinha rapidamente 
desmontável, com duas ventoinhas de 120 x 120 mm e tabuleiros de 
unidades sem parafusos, tornando a substituição de componentes do 
sistema rápida e sem necessidade de ferramentas.

 ● Design Plug-and-Use para 

uma atualização do espaço 

de armazenamento contínua

 ● Expansão de volume online

 ● Suporte de interface SATA

 ● Perfeita para uma solução de 

cópia de segurança local

 ● Modo de Hibernação para 

poupança de energia

 ● Gerida pelo Synology 

DiskStation Manager (DSM)

Destaques

A Synology DX1215 proporciona uma solução sem esforço de expansão de volume 
e cópia de segurança de dados para servidores Synology DiskStation selecionados, 
disponibilizando 12 ranhuras de unidade adicionais com suporte de interface SATA. A 
Synology DX1215 dispõe do suporte de uma garantia limitada de 5 anos da Synology.



Especificações técnicas
Hardware
HDD/SSD interno 12 SATA de 3,5" ou 2,5" (discos rígidos não incluídos)

Porta de expansão 1

HDD com capacidade Hot-Swap Sim

Dimensões (A x L x P) 270 x 300 x 340 mm

Peso 9,02kg

Ventoinha do sistema 2 de 120 x 120 mm

Recuperação de energia Sincroniza com a DiskStation ligada (Modo automático)

Tensão de alimentação de entrada CA 100 V a 240 V

Frequência da tensão 50 Hz a 60 Hz, monofásica

Temperatura de funcionamento 5°C a 35°C (40°F a 95°F)

Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)

Humidade relativa 5% a 95% de HR

Modelos suportados1 DS3615xs, DS3612xs, DS3611xs, DS2413+

Ambiente e embalagem
Ambiente Conformidade com a diretiva RoHS

Conteúdo da embalagem Unidade principal DX1215, guia do utilizador, pacote de acessórios, cabo de alimentação CA, cabo de 
expansão

Certificação FCC: Classe B, CE: Classe B, BSMI: Classe B

Garantia 5 anos2

*As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes. 
1. Para obter informações acerca dos modelos suportados mais recentes, visite www.synology.com.
2. O período da garantia começa na data de compra indicada no recibo de compra. Visite http://www.synology.com para obter mais informações.
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