
RX1217/RX1217RP bővítőegység

Kötetbővítés és biztonsági mentés
Ha kezd fogyni a Synology 2U RackStation1 eszköz tárhelykapacitása, a Synology 
RX1217/RX1217RP egyszerű megoldást kínál a kapacitás akár 12 lemezzel történő 
azonnali bővítésére. A meglévő lemezek újraformázása nélkül bővítheti a Synology 
RackStation RAID-kötetét, így a Synology RackStation a kapacitásbővítés közben is 
képes biztosítani a szolgáltatásokat. 

A Synology RX1217/RX1217RP dedikált helyi biztonsági mentési megoldásként 
is használható a Synology RackStation eszközökhöz. Önálló kötetként létrehozva 
a RX1217/RX1217RP nagyszerű biztonsági mentési megoldást kínál a helyi 
meghajtókhoz rendszerhiba esetére.

Megbízható, villámgyorsan telepíthető kialakítás
A Synology 2U RackStation egy szélessávú bővítőkábel segítségével biztonságosan 
csatlakoztatható az RX1217/RX1217RP bővítőegységhez, így garantált a lehető 
legjobb adatátviteli sebesség. Ez a kábel lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott 
RX1217/RX1217RP bővítőegységben működő meghajtók ugyanúgy, mindenféle 
adatlekérési késés nélkül működjenek, mint a Synology RackStation belső lemezei. 
A szolgáltatások állandó működésének biztosítása érdekében a Synology RX1217RP 
eszköz redundáns tápegységekkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik az 
automatikus feladatátvétel támogatását arra az esetre, ha az egyik tápegység 
meghibásodna.

Környezetbarát és könnyen kezelhető
Beállíthatja, hogy a rendszer bizonyos ideig tartó inaktivitása esetén automatikusan 
bekapcsoljon a mélyalvás üzemmód. Ez energiatakarékos működést biztosít, 
ráadásul a meghajtók élettartamát is növeli. Az RX1217/RX1217RP ezenfelül képes a 
csatlakoztatott RackStation eszközzel együtt be- és kikapcsolni, így a rendszer okos 
és hatékony működtetéséhez még csak felhasználói beavatkozás sem szükséges.

 ● Villámgyorsan telepíthető 
kialakítás a zökkenőmentes 
tárhelybővítésért

 ● Kötetbővítés használat 
közben is

 ● A redundáns tápegységek 
biztosítják, hogy a 
szolgáltatások ne álljanak 
le (csak az RX1217RP eszköz 
esetén)

 ● A Synology DiskStation 
Manager (DSM) rendszerből 
kezelhető

Főbb jellemzők

A Synology RX1217/RX1217RP bővítőegység egyszerű megoldást kínál az adatkötet-bővítésre, 
valamint az adatok biztonsági mentésére Synology 2U RackStation NAS 1 eszközökre. A további 
12 lemez számára helyet kínáló RX1217/RX1217RP bővítőegység segítségével zökkenőmentesen, 
akár használat közben is kibővítheti a csatlakoztatott Synology NAS eszköz tárhelykapacitását. A 
Synology RX1217/RX1217RP termékhez a Synology 5 éves korlátozott garanciát biztosít.



Műszaki adatok
Hardver

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

Bővítőport 1 db Infiniband-kábel

Működés közben cserélhető meghajtó Igen

Méret (Ma x Sz x Mé) RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm 
RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm

Súly 12,7 kg (RX1217)/13,4 kg (RX1217RP)

Rendszerventilátor 3 db (80 x 80 x 32 mm)

Tápfeszültség helyreállítása A csatlakoztatott Synology RackStation eszközzel szinkronizálva

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

Környezetvédelem és csomagolás
Környezetvédelem Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma RX1217/RX1217RP főegység, gyorstelepítési útmutató, tartozékcsomag, 1 db tápkábel (RX1217),  
2 db tápkábel (RX1217RP), bővítőkábel

Opcionális kiegészítők Synology RKS1317 – csúszókeret

Hitelesítés FCC: „A” osztály, CE: „A” osztály, BSMI: „A” 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. A támogatás Synology RackStation típusok naprakész listáját megtalálja a www.synology.com oldalon.
2. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: https://www.synology.com/company/legal/warranty.

Csatlakozók és gombok

1 Tápkapcsoló gomb és bekapcsolásjelző 2 Hangjelzés kikapcsolása gomb 3 Meghajtóállapot-jelző 4 Meghajtótálca

5 Tápegység be/ki kapcsolója 6 Tápcsatlakozó 7 Tápegység-ventilátor 8 Bővítőport

9 Tápegységjelző és Hangjelzés 
kikapcsolása gomb
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6 7 89
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Elülső rész
Hátsó rész (RX1217)

Hátsó rész (RX1217RP)
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