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Hoogtepunten

• Eenvoudige installatie 

Voeg 12 extra schijfsleuven toe aan uw DiskStation1 met 

minimale onderbreking

• Snelle en intuïtieve installatie 

Configureer binnen enkele minuten nieuwe opslag met 

de uniforme tools van Synology DSM

• Voorbereid voor Synology -schijvenGarandeer de 

hoogste betrouwbaarheid met Synology-schijvenvan 

zakelijke kwaliteit

• Uitgebreide ondersteuning 

Geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology2

Plug-and-Play 
opslaguitbreiding voor 
Synology DiskStation

Met de uitbreidingseenheid Synology DX1222 

voegt u in een oogwenk capaciteit toe aan uw 

Synology DiskStation1. Maak direct gebruik 

van maximaal 12 extra 2.5” of 3.5”-schijven 

in dezelfde implementatie dankzij een 

kleine footprint, snelle installatie en de 

intuïtieve volumebeheeropties van Synology 

DiskStation Manager (DSM). De eenheid 

wordt geleverd met een 5 jaar beperkte 

garantie van Synology.2

Uitbreidingseenheid

DX1222
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Net zo eenvoudig als het aansluiten van de kabel

DX1222's plug-and-play-ontwerp en het eenvoudige volumebeheer 
in DSM maken het gemakkelijk om op tijd tegemoet te komen aan de 
stijgende vraag naar opslag. Een bescheiden desktop-vormfactor 
betekent dat u geen kostbare kantoorruimte hoeft op te offeren.

Bereik meer met Synology-schijven

Synology-schijven van zakelijke kwaliteit, ontwikkeld in samenwerking 
met Synology opslagsystemen, bieden bewezen interoperabiliteit en 
hoge betrouwbaarheid door middel van strenge validatie. Combineer 
ze met Synology DiskStation en DX1222 voor een zeer betrouwbare en 
geïntegreerde opslagconfiguratie en ontvang langdurige updates en 
ondersteuning van Synology.

Geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van 
Synology 

Haal het meeste uit uw DX1222 met uitgebreide hardwarevervanging 
en eersteklas technische ondersteuning, beide inbegrepen in de 5 jaar 
beperkte garantie van Synology.2

Synology helpt

Houd uw bedrijf in de lucht met de technische 
ondersteuning die deel uitmaakt van de 5 jaar 
beperkte garantie van Synology.2

Minimale onderbreking

Breid RAID-volumes naadloos uit zonder schijven 
opnieuw te formatteren met online volume-
uitbreiding in DSM om onderbrekingen van de 
service tot een minimum te beperken.
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Technische eigenschappen 

Hardware 

Compatibele schijftypes 12 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven)

Hot swappable schijven Ja

Externe poort 1 x Uitbreidingspoort (mini-SAS HD)

Afmetingen (HxBxD) 270 x 300 x 340 mm

Gewicht 9,02 kg

Systeemventilatoren 2 x (120 x 120 x 25 mm)

AC-voedingsspanning 100 V tot 240 V AC

Voeding 50/60 Hz, eenfasig

Bedrijfstemperatuur 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C tot 60°C

Relatieve vochtigheid 5 % tot 95 % RV 

Maximum bedrijfshoogte 5.000 m (16.400 ft)

Milieu en verpakking
Milieuveiligheid RoHS-conform

Inhoud van de verpakking

• 1 x DX1222 hoofdeenheid
• 1 x AC-netsnoer
• 1 x Accessoirepakket
• 1 x Uitbreidingskabel
• 1 x Snelinstallatiegids

Optionele accessoires3 • 3.5" SATA HDD: HAT5300
• 2.5" SATA SSD: SAT5200 

Garantie 5 jaar2 

Opmerking: Modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

1. Vereist de installatie van DSM 7.0.1-42218 of latere versie op het hostapparaat.
2. De garantieperiode begint vanaf de aankoopdatum zoals vermeld op uw aankoopbewijs. Ga naar https://www.synology.com/company/legal/warranty voor 

meer informatie.
3. Raadpleeg onze compatibiliteitslijst voor de meest recente lijst met optionele accessoires.

1 Statusindicator 2 Waarschuwingsindicator 3 Aan-uitknop 4 Linkindicator

5 Schijfstatusindicatoren 6 Schijflade 7 Schijfladevergrendeling 8 Voedingspoort

9 Ventilatoren 10 Uitbreidingspoort

Hardware-overzicht
Voorzijde Achterzijde

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

