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Főbb jellemzők

• Egyszerű telepítés 

További 12 lemezfiók hozzáadása a DiskStation1 

rendszerhez minimális megzavarással

• Gyors és intuitív beállítás 

Új tárhely konfigurálása percek alatt, a Synology DSM 

egyesített eszközeivel

• Készen áll a Synology Drive meghajtók használatára 

A lehető legnagyobb megbízhatóság a Synology 

nagyvállalati szintű meghajtóival

• Kiterjesztett támogatás 

A Synology 5 éves korlátozott garanciájával2

A Synology DiskStation 
eszközök egyszerű 
bővítése

A Synology DX1222 bővítőegységek révén

menet közben is bővítheti Synology 

DiskStation1 rendszerének kapacitását. 

Azonnal, akár további 12 darab 2,5 hüvelykes 

vagy 3,5 hüvelykes meghajtóval bővítheti 

a kapacitást ugyanazon rendszeren belül a 

kis helyigénynek, a gyors telepítésnek és a 

Synology DiskStation Manager (DSM) intuitív 

kötetkezelési opcióinak köszönhetően. Az 

egységhez a Synology 5 éves korlátozott

garanciát biztosít.2

Bővítőegység

DX1222
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Olyan egyszerű, akár egy kábelcsatlakoztatás

A DX1222 egyszerű kialakítása és kötetkezelése a DSM rendszerben 
megkönnyíti a növekvő tárhelyigények időben történő kielégítését. Az 
egyszerűen használható asztali kivitelnek köszönhetően nem kell 
értékes irodai tárhelyeket feláldoznia.

A Synology Drive meghajtók segítségével többet 
érhet el

A Synology nagyvállalati szintű meghajtóit a Synology tárolási 
rendszereivel együtt fejlesztették ki, és szigorú ellenőrzések garantálják, 
hogy kiválóan együttműködnek szervereinkkel, és rendkívül 
megbízhatóan üzemelnek. A meghajtók, a Synology DiskStation és 
a DX1222 közös használatával rendkívül megbízható és tökéletesen 
együttműködő tárolási rendszert alakíthat ki, amelyhez a Synology 
hosszú ideig biztosítja a frissítéseket és a támogatást.

A Synology 5 éves korlátozott garanciájával 

Hozza ki a legtöbbet DX1222 eszközéből az átfogó hardvercserével és 
a prémium műszaki támogatással, amelyek mind a Synology 5 éves 
korlátozott garanciájának részét képezik.2

A Synologyra számíthat

A Synology 5 éves korlátozott garanciájában 
foglalt műszaki támogatási szolgáltatásokkal 
zökkenőmentesen folytathatja üzleti 
tevékenységeit.2

A lehető legkevesebb zavar

A DSM rendszerben elérhető online 
kötetbővítéssel zökkenőmentesen bővíthetők a 
RAID-kötetek a meghajtók formázása nélkül a 
szolgáltatások megzavarásának minimalizálása 
érdekében.
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Műszaki adatok 

Hardver 

Kompatibilis meghajtótípusok 12 db 3,5/2,5 hüvelykes SATA HDD/SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)

Működés közben cserélhető 
meghajtók Igen

Külső port 1 db bővítőport (Mini-SAS HD)

Méret (Ma x Sz x Mé) 270 × 300 × 340 mm

Tömeg 9,02 kg

Rendszerventilátorok 2 db (120 x 120 x 25 mm)

Váltakozó áramú bemeneti 
tápfeszültség 100–240 V AC

Tápfrekvencia 50/60 Hz, egyfázisú

Üzemi hőmérséklet 0 °C és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)

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

Relatív páratartalom 5–95% RP 

Maximális üzemeltetési 
magasság 5000 m (16 400 láb)

Környezetvédelem és csomagolás
Környezetbiztonság Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma

• 1 db DX1222 főegység
• 1 db tápkábel
• 1 db tartozékcsomag
• 1 db bővítőkábel
• 1 db gyorstelepítési útmutató

Választható tartozékok3 • 3,5 hüvelykes SATA HDD: HAT5300
• 2,5 hüvelykes SATA SSD: SAT5200 

Garancia 5 év2 

Megjegyzés: A típusok műszaki adatai előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

1. A központi egységen a DSM 7.0.1-42218-as vagy újabb verziójának kell futnia.
2. A jótállási idő kezdete a nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: https://www.synology.com/company/

legal/warranty.
3. A választható tartozékok legfrissebb adatait a kompatibilitási lista tartalmazza.

1 Állapotjelző 2 Riasztásjelző 3 Tápkapcsoló gomb 4 Kapcsolatjelző

5 Meghajtóállapot-jelző 6 Meghajtótálcák 7 Meghajtótálca zárja 8 Tápcsatlakozó

9 Ventilátorok 10 Bővítőport

Hardveráttekintés
Előlap Hátlap

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

