
BROŽURA  |  Rozšiřovací jednotka  DX1222

Klíčové vlastnosti

• Jednoduchá instalace 

Možnost přidat do zařízení DiskStation1 12 dalších 

šachet při minimálním narušením provozu

• Rychlé a intuitivní nastavení 

Nástroje sjednocené v systému Synology DSM umožňují 

nakonfigurovat nové úložiště v řádu minut

• Připraveno pro disky Synology 

Disky podnikové třídy Synology zajišťují nejvyšší míru 

spolehlivosti

• Rozšířená podpora 

Na zařízení se vztahuje pětiletá omezená záruka 

společnosti Synology2

Rozšíření úložiště typu 
plug-and-play pro zařízení 
Synology DiskStation

Rozšiřovací jednotky Synology DX1222 

umožňují přidávat kapacitu do zařízení 

Synology DiskStation1 za chodu. Možnost 

okamžitého využití až 12 dalších 2,5- nebo 

3,5palcových disků v jednom nasazení 

díky malým rozměrům, rychlé instalaci a 

možnostem intuitivní správy svazků systému 

Synology DiskStation Manager (DSM). Na 

jednotku se vztahuje pětiletá omezená

záruka společnosti Synology.2

Rozšiřovací jednotka

DX1222
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Snadné jako připojit kabel

Provedení plug-and-play zařízení DX1222 a jednoduchá správa 
svazků v systému DSM umožňují včas řešit rostoucí požadavky na 
úložiště. Přiměřená velikost stolního provedení znamená, že nemusíte 
obětovat vzácný prostor ve vaší kanceláři.

S disky Synology uděláte více práce

Disky podnikové třídy Synology, vyvíjené společně se systémy úložišť 
Synology, nabízejí díky důkladnému ověřování prokázanou vzájemnou 
spolupráci a vysokou spolehlivost. Spojíte-li je se zařízením Synology 
DiskStation a rozšiřovací jednotkou DX1222, získáte vysoce spolehlivé 
a integrované úložiště s dlouhodobou podporou a aktualizacemi 
společnosti Synology.

Pětiletá omezená záruka společnosti Synology 

Možnost komplexní výměny hardwaru a prémiová technická 
podpora obsažené v pětileté omezené záruce společnosti Synology 
umožňují využít zařízení DX1222 zcela naplno.2

Synology vás chrání

Služby technické podpory obsažené v pětileté 
omezené záruce společnosti Synology zajišťují 
nepřetržitost provozu vaší firmy.2

Minimální narušení

Plynulé rozšíření svazků RAID prostřednictvím 
rozšíření svazku online systému DSM nevyžaduje 
přeformátování disků a minimalizuje narušení 
služeb.
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Technické údaje 

Hardware 

Kompatibilní typy disků 12 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)

Disky vyměnitelné za chodu Ano

Externí port 1 x rozšiřovací port (Mini-SAS HD)

Rozměry (V x Š x H) 270 x 300 x 340 mm

Hmotnost 9,02 kg

Systémové ventilátory 2 x (120 x 120 x 25 mm)

Vstupní střídavé napětí 100 V až 240 V AC

Frekvence napájení 50/60 Hz, jednofázové

Provozní teplota 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)

Skladovací teplota -20 °C až 60 °C (-5 °F až 140 °F)

Relativní vlhkost 5% až 95% RV 

Maximální provozní nadmořská 
výška 5 000 m (16 400 stop)

Životní prostředí a obaly
Bezpečnost pro životní 
prostředí Splňuje omezení RoHS

Obsah balení

• 1 x hlavní jednotka DX1222
• 1 x napájecí kabel
• 1 x balíček s příslušenstvím
• 1 x prodlužovací kabel
• 1 x stručná instalační příručka

Volitelné příslušenství3 • 3,5" SATA HDD: HAT5300
• 2,5" SATA SSD: SAT5200 

Záruka 5 roky2 

Poznámka: Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Vyžaduje, aby byl na hostitelském zařízení nainstalován systém DSM 7.0.1-42218 nebo novější verze.
2. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránce https://www.synology.com/company/legal/

warranty.
3. Náš aktuální seznam volitelného příslušenství se nachází v seznamu kompatibilních zařízení.

1 Kontrolka Status 2 Kontrolka Alert 3 Tlačítko napájení 4 Kontrolka Link (Připojení)

5 Kontrolky stavu disku 6 Přihrádky disku 7 Zámek přihrádky disku 8 Napájecí port

9 Ventilátory 10 Rozšiřovací port

Přehled hardwaru
Přední část Zadní část

https://sy.to/dx1222dshp
https://sy.to/dx1222dsw
https://sy.to/dx1222dsw
https://sy.to/dx1222dsoacc

